
 

 

 

1º - Segunda Escola Brasileira de Nanobiotecnologia Centro Brasileiro-Argentino de  

Nanotecnologia 19 a 24 de agosto de 2007  

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências da Saúde 

Neste Evento serão abordados os temas: 

• Preparação e caracterização físico-química de nanocarreadores de fármacos  

Avaliação biológica in vitro e in vivo de sistemas nanocarreadores de  

fármacos  

• Avaliação toxicológica de sistemas nanocarreadores de fármacos 

Inscrição para Alunos do Mestrado e Curso de Graduação em Farmácia: através do e-mail 

poscf@univali.br, fornecendo seus dados pessoais e uma justificativa com no máximo 10 linhas 

explicando seu trabalho científico e os motivos por que deseja participar do curso. 

Para os alunos de mestrado será validado crédito. 

 

2° - XV Congresso Brasileiro de Toxicologia  

Dias, 18 a 21 de novembro de 2007 - Rio de Janeiro 

www.jz.com.br/toxicologia 

 

3° - II Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos  

15 a 18 de outubro de 2007, em Florianópolis, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC 

Inscrição: 01 de julho de 2007, para apresentação de trabalhos até 31 de julho e as inscrições 

para apresentação de trabalhos se encerram em 31 de julho de 2007. 

Maiores informações podem ser obtidas através do site www.urm.ufsc.br/ ou com Jaqueline 

Fernanda Weber, através do E-mail contato-urm@urm.ufsc.br/  e do telefone (048) 3721-8085. 

 

4° - Polymer Synthesis Conference of 2008 

Chaired by: David Haddleton, Tom Davis 

Location: The Grand Oasis, CANCUN 

Date: Monday March 17 2008 – Thusday March 20 2008 

http://www.zingconferences.com/index.cfm?page=conference&intConferenceID=17 

 

5° - Ciência em Animais de Laboratório e seu uso em Pesquisa 

O objetivo deste curso é proporcionar conhecimento sobre a ciência em animais de laboratório 

e sua fundamentação, caracterizada pelos aspectos éticos relativos ao respeito e as condições 



de tratamento dispensado aos animais. O aumento do bem-estar dos animais e o uso de 

alternativas serão focados durante o curso que ocorrerá entre 13/08/07 e 16/08/07 

Para inscrições e informações acesse: 

http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=537 

 

 

 

Veneno de marimbondo tem analgésico potente. 
http://www.nature.com/bjp/journal/v151/n6/abs/0707275a.html 

Premio México de Ciencia y Tecnología en su edición 2007 - Este prêmio contempla 
trabalho de pesquisadores dos países da região Ibero-América e Caribe. 
http://www.ccc.gob.mx/Noticias/DetalleNoticia.aspx?idnot=120 

Novo alvo para terapia antiretroviral                        
http://www.jci.org/cgi/content/full/115/1/76 

Brasil terá em 2009 primeiro centro para acelerar produção de novos medicamentos.     
 http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/07/02/materia.2007-07-02.6257230863/view 
 

 

Entrega de projeto de dissertação 
Atenção Turma 2007 - Prazo de entrega do Projeto de Dissertação até 30/08/07 em 03 vias 
encadernadas, conformes Normas do PMCF. 
 
Banca de Defesa de Dissertação do  Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências 
Farmacêuticas 
Horário: 14:00h - Local: Bloco 27 - Sala 304 
Mestrando: Humberto Buskühl 
Orientadora: Profª. Drª. Maique Weber Biavatti 
Co – Orientador: Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas 
Título: Avaliação in vitro do Mecanismo de Ação Citotóxico de Substâncias Isoladas e Mistura 
de Lactonas Sesquiterpênicas de Vernonia scorpioides (LAM) PERS 
 
Edital de Bolsa de Produtividade do CNPq 
Prazo para projetos até, 15 de Agosto de 2007. 
http://www.cnpq.br/calendario/index.htm 
 

 

Prof. Valdir Cechinel Filho coordenou a 2ª. Reunião de Coordenação da Rede 
RIBIOFAR/CYTED, que ocorreu nos dias 27 a 29 de Julho do corrente na cidade de Foz do 
Iguaçu-PR. Também participaram os professores Rivaldo Niero e Tânia Mari Bellé Bresolin. A 
rede RIBIOFAR (Rede Iberoamericana de Estudo e Aproveitamento Sustentável 
da Biodiversidade Regional de Interesse Farmacêutico) faz parte do Programa Cyted. 
(Programa Iberoamericano de Ciência y Tecnologia para el Desarrollo) contou com 
participação de diversos pesquisadores da Ibero-America. 
 
Aniversariantes do mês! 



Completam em Agosto mais um aninho de vida, as mestrandas Marina Elisa Felippe (10) e 
Talita Elisa Berté (17), a Secretária Acadêmica Rosélia Koerich (16) e o Prof. Alexandre Bella 
Cruz (27) Parabéns! 

 

Pharm@kon é uma publicação quinzenal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizador: Prof Alexandre Bella Cruz Editoração: Sanzio Rodrigo F. Prates. 
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. 


