Banca de Defesa de Dissertação do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências
Farmacêuticas

05 de outubro de 2007
Horário: 14h:30min - Local: Bl 27 - sala 305
Mestrando: Rodrigo Hermes Zandonai
Orientadora: Profa. Dra. Ednéia Casagranda Bueno
Título: ANÁLISE DA ATIVIDADE LINFOPROLIFERATIVA DOS EXTRATOS METANÓLICOS
DE PLANTAS MEDICINAIS EM CÉLULAS ESPLÊNICAS MURINAS
Banca: Profa. Dra. Ednéia Casagranda Bueno (Presidente/Orientadora)
Profa. Dra. Darlene Camati Persuhn (Membro Interno - UNIVALI)
Profa. Dra. Elaine Maria de Souza Fagundes (Membro Externo – UFMG)
Seminário PMCF
05 de outubro de 2007
Horário: 13h:30min - Local: Bl 27 - sala 305
Tema: "Vias apoptóticas como alvos para a descoberta de novos fármacos".
Palestrante: Profa. Dra. Elaine Maria de Souza Fagundes - UFMG

• 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
Informações: http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=536
• Inscrições abertas para intercâmbio de doutores
Estão abertas, até 31 de Outubro, as inscrições para o programa Colégio Doutoral FrancoBrasileiro (CDFB). O prorama é uma parceria da Capes com o Conselho do Presidente de
Universidades da França (CPU).
Informações: http://www.capes.gov.br/servicos/salaimprensa/noticias/noticia_0754.html
• XV Encontro de Química da Região Sul
Período: 15 a 17 de novembro de 2007
Local: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
Informações: http://www.eventos.uepg.br/sbqsul2007/
• Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos - ENI-FarMed,
Período: 20 a 22 de novembro de 2007
Local: Novotel São Paulo Center Norte, em São Paulo,
Iniciativa da PROTEC em colaboração com o IPD-Farma, associado às entidades ABIFINA e
ALANAC. Este evento inovador tem como objetivo propiciar um espaço e um momento para
que os profissionais de P,D&I de empresas, institutos e universidades se conheçam e possam
ajustar projetos conjuntos ou colaborações no desenvolvimento de inovações em produtos e
processos de fármacos, biofármacos, medicamentos, fitoterápicos, vacinas, e temas afins.
Informações: www.protec.org.br/

• II Encontro Anual de Iniciação Científica do INESUL
Período: 28 a 30 de novembro de 2007
Local: Centro de Eventos do Instituto de Ensino Superior de Londrina
As inscrições deverão ser feitas pelo site à partir de outubro.
Informações: http://www.inesul.edu.br/
• II Escola de Nanobiotecnologia foi transferida para 04 a 09 de novembro de 2007.

• Acadêmicos e professores do Curso de Fármácia participaram do 6° Congresso Internacional
de Ciências Farmacêuticas (CIFARP) em Ribeirão Preto-SP
Foram apresentados 31 painéis entre trabalhos de graduação em Farmácia e do Programa de
Mestrado em Ciências Farmacêuticas. Participaram 40 pessoas, entre alunos e docentes da
UNIVALI. Veja a foto dos participantes

Segundo a aluna Tania Oliveira Rosa o evento foi muito bom, com palestras desenvolvendo
temas atualizados, multidisciplinares e teve uma organização impecável. Um ponto que poderia
melhorar para o próximo é o número de participante um pouco exagerado neste evento. Ela
destaca a palestra sobre POLIMORFISMO. Os palestrantes tanto a representante da Argentina
como o palestrante americano desenvolveram o tema de forma primorosa. Fizeram uso do
tempo para passar informações importantes, atuais, de relevância para a comunidade científica
presente, e não somente para apresentar resultados de suas pesquisas.
• Acesso à pinturas de Leonardo Da Vinci, músicas em MP3, obras de Machado de Assis,
histórias infantis e muito mais, disponibilizado pelo Ministério da Cultura. Você pode fazer o
dowload de várias obras de arte, são 732 obras da língua portuguesa e o projeto está em risco
de ser extinto em função do pequeno número de acessos.
acesse em
Informações: www.dominiopublico.gov.br
• Seja membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF), visite o site
Informações: www.abcfarm.org.br
• A revista COM CIÊNCIA (Revista Eletrônica de Jornal Científico da SBPC) apresenta
reportágens sobre aromas e fragrâncias. Vale a pena conferir
Informações: http://www.comciencia.br/comciencia/
• Novas bolsas para mestrado e doutorado do CNPq serão destinadas prioritariamente às
áreas de engenharias, nanotecnologia, biotecnologia, biodiversidade, fármacos, software,
semicondutores e bens de capital, a partir de março de 2008.

• Solidariedade e cooperação na avaliação da pós-graduação.
O diretor de Avaliação da Capes, Renato Janine Ribeiro, escreve sobre o tema Solidariedade e
Cooperação na Avaliação da Pós-graduação. O artigo faz parte de uma série sobre o tema
Avaliação Trienal.
Informações: http://www.capes.gov.br/servicos/salaimprensa/artigo_avaliacaotrienal.html
• Ministro da Ciência e Tecnologia afirma que o CNPq vai investir 125 Milhões para
Formação de Recursos Humanos.
No início de agosto o MCT e suas duas agências, CNPq e FINEP, puseram à disposição da
comunidade científica e tecnológica cerca de 430 milhões de reais para pesquisa e
desenvolvimento, incluindo R$ 100 milhões no Edital Universal do CNPq e R$ 330 milhões
para projetos de inovação tecnológica em editais e encomendas da FINEP. Para dar
continuidade aos grandes investimentos deste ano em ciência, tecnologia e inovação, damos
agora atenção especial à formação de recursos humanos, com o comprometimento de R$ 125
milhões do orçamento próprio do CNPq e do FNDCT (originados dos Fundos Setoriais) em dois
anos, a serem aplicados em bolsas de pós-graduação, e outras formas de apoio à formação
tecnológica e especialização.
Para a pós-graduação são destinados recursos da ordem de R$ 45 milhões nos próximos dois
anos, que permitirão o acréscimo de cerca de 1.600 novas bolsas de mestrado e doutorado a
partir de março de 2008. Atendendo à expressa política de incentivo às áreas estratégicas para
o desenvolvimento do país, essas bolsas serão destinadas prioritariamente às áreas de
engenharias,
nanotecnologia,
biotecnologia,
biodiversidade,
fármacos,
software,
semicondutores e bens de capital. Também para permitir sua rápida implantação segundo
essas diretrizes, a implementação das bolsas empregará uma nova sistemática, sendo
concedidas diretamente aos orientadores que, uma vez selecionados, indicarão os bolsistas.
Adicionalmente, já está na página do CNPq o edital de bolsas na área de microeletrônica no
valor de R$ 11 milhões, e mais dois editais de bolsas para engenharia de software e de
fixação de recursos humanos qualificados no valor de R$ 9 milhões serão abertos nas
próximas semanas. Ao todo, ultrapassam 2.000 novas bolsas. Adicionalmente, cerca de R$ 60
milhões derivados dos fundos setoriais serão destinados a cursos especiais de treinamento e
aperfeiçoamento e inserção de pesquisadores no setor industrial.
Com as medidas aqui enumeradas, em conjunto com os recursos para fomento anunciados
recentemente, estamos ao mesmo tempo dando atenção à pesquisa fundamental e
incentivando o fortalecimento das áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional.
Sergio Machado Rezende, Ministro da Ciência e Tecnologia.
• Os Professores, Valdir Cechinel Filho e equipe foram convidados a relatar, juntamente com a
equipe de P&D da Eurofarma, a parceria financiada pelo FInep, no desenvolvimento de um
novo fitoterápico analgésico, antinflamatório e antifebril, cuja patente está sendo elaborada.

Completam em Outubro mais um aninho de vida: a mestranda Luciana Cátia Block (31) Fábio
Ughini (29) Clarissa de Medeiros Amorim (27) Jerusa Adriano (26). Parabéns!
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