
 
 
 
Avaliação Institucional 
Preencha a avaliação institucional, o prazo é até 29 de junho.Ainda não atingimos 50% de 
participação de mestrandos e de professores e para implementar melhorias é fundamental o uso 
deste instrumento. Os resultados são repassados ao MEC e embasam o planejamento estratégico 
da Universidade.  
O acesso é pela intranet e este ano o processo foi bastante facilitado, contribua com a sua opinião! 
 
 

 
 
Governo autoriza anticoncepcional genérico  
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a produção e comercialização de 
anticoncepcionais orais genéricos -- com preços menores em comparação aos medicamentos de 
marca. 
Leia mais em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u132582.shtml 
  
Café, a nova arma contra o mosquito da Dengue 
Uma cientista paulista, a bióloga Alessandra Laranja, do Instituto de  Biociências da UNESP 
(campus de São José do Rio Preto)  descobriu que a borra de café produz um efeito que bloqueia 
a postura e o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. 
O processo é extremamente simples: o mosquito pode ser combatido colocando-se borra de café 
nos pratinhos de coleta de água dos vasos, no  prato dos xaxins, dentro das folhas das bromélias, 
e a borra de  café, que  é produzida todos os dias em praticamente todas as casas tem custo zero. 
Os especialistas em saúde pública, entre eles médicos  sanitaristas, estão saudando a descoberta 
de Alessandra, uma  vez que, além da ameaça da Dengue 3, possível de acontecer devido às 
fortes enxurradas de final de ano, surge outra ameaça, proveniente do exterior: a da Dengue tipo 4. 
"A borra não precisa ser diluída em água para ser usada", diz a bióloga. Pode ser colocada 
diretamente nos recipientes, já que a água que  escorre depois de regar as plantas vai diluí-la. Ou 
seja: ela recomenda que a borra de café passe a ser usada, também, como um adubo 
ecologicamente correto.  Atualmente, o método mais usado no combate ao Aedes aegypti é o da 
aspersão dos inseticidas organofosforados, altamente tóxicos para homens, animais e  plantas. 
Leia mais em: 
http://www.valeverde.org.br/html/dicas2.php?id=31 
  
ABENFAR - Nova entidade quer fortalecer o ensino de Farmácia no Brasil 
Récém fundada ,  em 11 de maio de 2007, a Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico – 
ABENFAR pretende reunir instituições de ensino, professores e alunos em torno do debate e 
fortalecimento do ensino de Farmácia no país.   
Farmacêutico e professor da FURB – Universidade Regional de Blumenau, Luiz Henrique Costa é 
o presidente da entidade  e  comenta: 
"A Associação quer liderar o debate sobre os atuais currículos dos cursos e pretende se fazer 
presente no 30º Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia (ENEF), que acontece em julho de 
2007. Outra ação se dará junto ao Ministério da Educação, onde a entidade pretende buscar 
recursos do Programa Pró-Saúde para que as faculdades possam implantar um processo de 



debate de suas grades curriculares. Atualmente, esse recurso é destinado aos cursos de medicina, 
odontologia e enfermagem." 
Em breve a ABENFARMA terá uma página na internet. 

 
Fonte: http://www.biomol.net/ecard/p7211.jpg  
 
 

 
 
VI CIFARP - 2 a 5 de setembro (www.fcfrp.usp.br/cifarp2007) 
O PMCF selecionou, entre os alunos que se candidataram à vaga no ônibus para o VI CIFARP em 
Ribeirão Preto, aqueles que irão submeter resumo para exposição de painel no evento. Fique 
atento à reserva de hotel, sugerida pela secretaria do PMCF pois há vários eventos na cidade e 
pode ocorrer lotação deste hotel, obrigando-os a se hospedar em hotel longe do local do evento. 
Contato para informações na secretaria com a Vania (ramal 7932).  
  
II Jornada de Controle de Infecção Hospitalar 
De 23 a 24 de agosto  em Blumenau,  no Hospital Santa Isabel  
Contato: www.santaisabel.com.br 
  
3º Congresso Internacional de Plantas Mediciais FITO 2007, Lima, Perú.  
O prazo para envio de resumos encerra-se em 30 junho. 
Contato: infaperu@hotmail.com 
  
II Congresso Internacional da Saúde da UEM  
ATENÇÃO À SAÚDE: realidade e perspectivas, na Universidade Estadual de Maringá, de 12 a 15 
de setembro Informações em: congresso-ccs@uem.br  
  
1° Brazilian Conference on Natural Products 
De 4-7 de novembro em São Pedro (SP) no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, organizado pela 
Sociedade Brasileira de Química. 
Informações em: www.ufscar.br/BCNP/RESEM 
 
 

 
 
O Prof. Valdir Cechinel Filho, docente do PMCF,  juntamento com o Prof. Rosendo Augusto Yunes 
lançaram o livro Química de produtos naturais, novos fármacos e a moderna farmacognosia, 
pela Editora da Universidade do Vale do Itajaí . 
O livro contém 11 capítulos escritos por alguns dos mais respeitados pesquisadores da Argentina, 
Brasil, Espanha, Estados Unidos e Alemanha.  



Em breve, será organizado um seminário no curso de Farmácia para o lançamento oficial do 
livro com o apoio do Centro Acadêmico.   
Os  Professores receberam convites para lançar o livro em eventos da área, refletindo a 
importância da obra. 
Segundo os organizadores, este livro foi elaborado visando mostrar, em nosso país e na América 
Latina, a nova orientação da Farmacognosia e como os produtos naturais devem ser estudados no 
presente com vistas ao futuro, para aproveitar as grandes vantagens que a nossa pródiga 
biodiversidade oferece.   

 
Para adquirir um exemplar,  entre em contato com a Editora UNIVALI (fone: 47 3341 7645 ou 
editora@univali.br).  
  
Aniversários! 
Parabéns para a Mestranda Nadir Vier (05 /06) e  a  Professora Maique Weber Biavatti (14 /06). 
  
Dica 
Para pesquisas em bioquímica, biologia e áreas afins, visite o 
site www.biochem4schools.org.  É um banco de dados free, desenvolvido pela Sociedade 
de Bioquímica. 
  
 Veja o resultado da enquete realizada pelo Pharm@kon , que computou 14 votos: 
O que você achou do Informativo Pharm@kon? 
7,1% (1 voto) Ruim  
14,3% (2 votos) Bom 
50% (8 votos) Ótimo 
31,1% (5 votos) Excelente 
Agradecemos aos que nos enviaram e-mails com elogios e sugestões e contamos com vocês 
para a melhoria deste veículo .  
 

 
Pharm@kon é uma publicação quinzenal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizadoras: Profª Tânia Mari Bellé Bresolin e Profª Maique Weber Biavatti. Editoração: Ana Camila Ronchi. 
Contatos e sugestão de pauta: 47 - 3341 7932 / www.univali.br/pmcf  - poscf.ccs@univali.br 
  
Utilizamos apenas e-mails cadastrados junto ao curso / universidade ou de listas às quais somos associados.  
  
Se não deseja mais receber esse informativo, por favor, envie um e-mail para poscf.ccs@univali.br e solicite a retirada do seu e-mail 
de nossa lista. Se desejar alterar o e-mail cadastrado ou cadastrar um novo mantenha contato! 
  
Universidade do Vale do Itajaí - Univali. 
 


