
 
 

 
 
• Atenção! 
II Escola de Nanobiotecnologia foi transferida para 04 a 09 de novembro de 2007. 
 
•• XXII Reunião Anual da FeSBE 
Período: de 22 a 25 de Agosto de 2007 XXII Reunião Anual da FeSBE 
Local: Águas de Lindóia/SP 
Informações: http://www.fesbe.org.br/site/?page=fesbe-2007 
 
• VI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia  
Período: de 11 a 14 de Setembro de 2007 
Local: Belém/PA 
Informações: http://www3.ufpa.br/ppgcf/ 
 
•• VII Jornada Farmacêutica, II Simpósio Ibero-americano de Plantas Medicinais, VII 
CAIQFAR 
Período: de 24 a 26 de Outubro de 2007 
Local: UNIVALI, Itajaí/SC 
Participe e divulgue o seu trabalho de TCC, Iniciação Científica ou Mestrado. 
Atente à data de submissão de resumos para apresentação de trabalhos (até 14/09/07) e 
inscrição (até 20/10/07). 
Informações: http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=536 
 
• VII Congresso Brasileiro de Medicamentos 
Período: de 25 a 27 de outubro de 2007 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Informações: http://www.sollueventos.com.br/ 
 
• LVIII Congresso Nacional de Botânica  
Período: de 28 outubro a 02 de novembro de 2007 
Local: Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo 
Informações: http://www.58cnbot.com.br 
 
• I Conferência Brasileira em Produtos Naturais e XXVII RESEM 
Período: de 4 a 7 de novembro de 2007 
Local: Hotel Fazenda Fonte Colina Verse, São Pedro/SP 
Informações: http://bcnp.ufscar.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0 
 
•• XII Congresso Latino-Americano de Óleos e Gorduras 
Período: de 12 a 14 de Novembro de 2007 
Local: UFSC / CCA / CAL, Florianópolis/SC 
Informações: http://www.oleosegorduras.org.br/ 
 
• XV Congresso Brasileiro de Toxicologia 
Período: de 18 a 21 de novembro de 2007 
Local: Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort, Búzios/RJ 
Informações: http://www.jz.com.br/congressos/2007/toxicologia/pt 
  
 
 

 



Acontece de 2 a 5 de Setembro o CIFARP (VI Congresso Internacional de Ciências 
Farmacêuticas) em Ribeirão Preto/SP. 
Professores e Acadêmicos da UNIVALI estarão participando deste grande evento. 
 
Edital Universal MCT/CNPq 15/2007 
Prazo para inscrição de projetos até, 27 de Setembro de 2007 
http://www.cnpq.br/editais/index.htm 
 
Nos dias 03 e 04 de outubro, acontecerá o VI Seminário de Iniciação Científica, que tem 
como objetivo socializar os resultados das pesquisas realizadas através dos Programas de 
Iniciação Científica.  
Informamos que as inscrições já estão abertas e que deverão ser feitas através do Sistema Elis 
II, no link www.univali.br/eventos. Para apresentações (oral ou pôster), as inscrições vão até o 
dia 05/09 e para ouvintes, até 01/10. 
  
Vagas na EXTRACTA, no Projeto PETROBRAS, com bolsas de R$2.000 mensais para 
trabalho em tempo integral  
1) Vaga  para profissional com experiência em química, de preferência química de produtos 
naturais e/ou química analítica, com graduação em química ou farmácia. Tarefas usuais são: 
secagem e extração etanólica de amostras de plantas; cromatografia em camada fina; HPLC e 
outros processos de fracionamento para obtenção de compostos bioativos puros para 
incorporação no Banco EXTRACTA de Biodiversidade Química. Não há um requisito formal de 
titulação, mas seria interessante a mais alta possível. 
2) Vaga  para profissional com experiência em biologia/microbiologia afeito a trabalhar também 
com culturas de células. Formação básica da área biológica e/ou microbiológica. Tarefas 
usuais são: desenvolvimento e operação de bioensaios de tipo microbiológico, de tipo celular 
ou de tipo enzimático (ELISA) para a triagem de compostos do Banco EXTRACTA de 
Biodiversidade Química. Oportunidade de treinamento em técnicas de triagem de alta 
velocidade em geometria de 96 poços. Não há um requisito formal de titulação, mas seria 
interessante a mais alta possível. 
Mandar CV para apc@extracta.com.br tendo como assunto "Bolsa EXTRACTA-PETROBRAS". 
 
Hormônio cura obesidade de fundo genético. 
A leptina, o hormônio que avisa ao organismo que o estômago está cheio , age em parte por 
meio da redução do prazer que obtemos ao comer. Estudando duas pessoas obesas com uma 
mutação de DNA que prejudicava a produção dessa substância, cientistas da Universidade de 
Cambridge (Inglaterra) descobriram que poderiam curá-las de sua compulsão alimentar 
administrando doses do hormônio com injeções. A atividade cerebral dos voluntários também 
foi mapeada para identificar as regiões do sistema nervoso em que o hormônio age. Apesar de 
o distúrbio curado ser raríssimo -pouco mais de dez casos são conhecidos no mundo- a 
descoberta oferece detalhes que ajudam na pesquisa de drogas contra obesidade de origem 
mais comum, dizem os cientistas na revista "Science". 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u319094.shtml 
   
Cientistas americanos captam "imagens" da memória no cérebro de ratos  
Publicidade. 
Cientistas americanos anunciaram que captaram pela primeira vez imagens das mudanças que 
são produzidas nas conexões cerebrais dos ratos durante o processo de aprendizagem. 
Em um relatório publicado pela revista "Journal of Neuroscience" os pesquisadores da 
Universidade da Califórnia disseram que, com sua nova técnica, conseguiram tornar realidade 
um velho sonho dos neurologistas.  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u314814.shtml 
  
Cérebro humano apaga lembranças com carga emocional, diz estudo  
Duas áreas da parte pré-frontal do cérebro humano servem para apagar as lembranças tanto 
em seu aspecto sensorial como emocional, segundo um estudo publicado pela revista 
"Science".  
Brendan Depue, do Departamento de Psicologia da Universidade do Colorado, em Boulder, e 
seus colegas usaram imagens funcionais de ressonância magnética para examinar as regiões 
que sustentam o processamento da memória no cérebro. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u311856.shtml 
  
 



 
 
Atenção, anote estas datas em sua agenda 
 
Seminário internacional no PMCF 
11 de Setembro de 2007 - 14h, Bl. 27, sala 305 
TEMA: "Bioadhesive nanoparticles for oral drugs delivery" 
Palestrante: Prof. Dr. Juan Manuel Irache - Universidad de Navarro / Pamplona (Espanha) 
 
Tópicos Especiais no PMCF: Delineamento Estatístico de processos - Prof. Gonzáles Ortega 
(UFRGS)  Data 25, 26 e 27/09/07 – 08:00 – 12:00 e das 13:30 – 15:30 h. 
 
Banca de Defesa de Dissertação do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências 
Farmacêuticas. 
Data: 28 de Setembro de 2007 - Horário:  09:00h - Local: Bl 27 - Sala 305 
Mestranda: Roseni Bortolon Grassi De Carli 
Orientadora: Profª. Drª. Ruth Meri Lucinda Silva 
Título: Avaliação da Atividade Antinflamatória in vivo de Formas Farmacêuticas Semi-Sólidas 
contendo Ácido Caurenóico. 
Banca: Profª. Drª.  Ruth Meri Lucinda Silva (Presidente/Orientadora) 

Profª. Drª. Tania Mari Bellé Bresolin (Membro Interno - Univali) 
             Prof. Dr. George González Ortega - (Membro Externo – Ufrgs)   
 
Edital Universal MCT/CNPq 15/2007 
Prazo para inscrição de projetos até, 27 de Setembro de 2007 
http://www.cnpq.br/editais/index.htm 
 
Atualização do currículo Lattes, até 28 de Agosto para pesquisadores que submeteram 
proposta para o Edital de Produtividade em Pesquisa do CNPq 
 

 
 
Os Professores Valdir Cechinel Filho, Tania M. Bellé Bresolin, Christiani M. S. Bittencourt, 
Márcia Maria de Souza, Ruth Meri Lucinda, Nara Lins. M. Quintão e a técnica Ticiana C. Mora 
receberam a equipe da Eurofarma-SP e Centroflora-SP para reunião de acompanhamento do 
Projeto de Desenvolvimento de um Novo Fitoterápico, em parceria com a UNIVALI, no dia 21 
de agosto de 2007. Em breve as equipes estarão depositando uma patente com a proposta de 
inovação. 
 
A Profª.  Maique Weber Biavatti concedeu entrevista à TV Brasil Esperança, onde abordou o 
tema Plantas Medicinais em Doenças Respiratórias. 
 
Aniversariantes do mês! 
Completam em Agosto mais um aninho de vida: Prof. Alexandre Bella Cruz (27) e auxiliar 
Administrativa Vania C. M. da Silva (30)  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. 


