
 
 
 

 
 
•••• II Escola de Nanobiotecnologia de 05 a 09 de novembro de 2007 
Promovida pelo MCT com o apoio da UNIVALI o evento está ocorrendo no bloco 27 do 
Campus de Itajaí, com 12 estudantes argentinos e 12 brasileiros, alunos de pós-graudação. 
 

 
 
• II Seminário da Indústria Farmacêutica 
Período: 07 e 08 de novembro,  
Local: Florianópolis  
Informações: http://www.crfsc.org.br/db/seminario/ 
http://www.crfsc.org.br/comissoes/industria/ 
 
• I Forum CISDEM (Cátedra Iberoamericana-Suiza de Desarrollo de Medicamentos):Nuevos 
Desarrollos en GalénicaENTIDADES COLABORADORAS 
Período: 6-7 novembro 
Local: Centro EUROCEI -  Sevillahttp://www.eurocei.com/conta.htm 
Informações: Inscrição gratuita. pachacho@bianchicarlo.com 
 
•••• 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/ 
 
• 2º 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/ 
 
• Simpósio Jovem Cientista SBBq-Conesul, na  XXXVII Reunião Anual da SBBq e XI 
PABMB Congress 
Período: maio de 2008 
Informações: A SBBq irá selecionar jovens cientistas dos países do Cone Sul (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) para apresentar oralmente e na forma de cartaz seus 
trabalhos. Os jovens selecionados receberão um auxílio que cobrirá as despesas de inscrição, 
transporte e hospedagem para participação na reunião anual desta sociedade . As inscrições 
estarão abertas de 01 de Novembro a 15 de Dezembro. Veja como Participar . 
http://www.sbbq.org.br 
 
 



 
 
 

 
 

• A UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECÓ – UNOCHAPECÓ- esta com 
inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de professores na área da 
farmácia, as inscrições encerram-se em 08/11/2007 – informações: 
http://www.unochapeco.edu.br 

• Inscrições abertas para o processo seletivo para o Mestrado em Ciência Farmacêuticas da 
UNIVALI 
Período: 01 de novembro de 2007 a 31 de janeiro de 2008 – informações: 
http://www.univali.br/ 
 
• Novo fitoterápico desenvolvido por pesquisadores da Univali com ação analgésica, 
antiinflamatória e antifebril. O depósito de patente dos Professores do Mestrado em C. 
Farmacêutica e do Curso de Farmácia em parceria com a Eurofarma foi divulgado no Jornal da 
SBPC. Confiram a matéria: Cientistas desenvolvem novo medicamento contra dor e inflamação 
 
• Política industrial vai mesclar inovação e produtividade. Nova estrutura tributária visa 
estimular investimentos em inovação tecnológica. Empresas inovadoras podem ser 
beneficiadas com a desoneração de impostos, diz Luciano Coutinho. 
http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=652 
 

• Pesquisa aponta tratamento de doenças neurológicas e câncer com a pele de sapo 
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2007/1016b.htm 

• Pesquisadoras descobrem efeitos benéficos da banana verde em animais 
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2007/1016.htm demonstram resultados que 
poderão auxiliar na prevenção de doenças como o diabetes. Atualmente, a pesquisa que está 
em andamento, com apoio do Programa CYTED, do CNPq, integra o projeto Bases Científicas 
e Tecnológicas para Produção de Alimentos Funcionais a partir de plátano/banana verde, 
coordenado internacionalmente pelo professor Franco Lajolo e nacionalmente também pela 
professora Elizabete Menezes. 

• Prêmio Nobel de Física teve contribuição de pesquisador brasileiro 
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2007/1010.htm 

• Prêmio Jovem Cientista http://portal.cnpq.br/portal/page/portal/CNPq/PREMIOS/PJC  O 
Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq, do Grupo Gerdau, da Fundação Roberto 
Marinho e da Eletrobrás e tem como objetivos estimular a pesquisa, revelar talentos e investir 
em estudantes e profissionais que procuram alternativas para os problemas brasileiros. O 
trabalho terá como tema Educação para Reduzir as Desigualdades Sociais. A premiação de 
1º lugar é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na categoria Graduado, onde  podem concorrer 
candidatos que já concluíram o curso de graduação, estudantes de pós-graduação e pós-
graduados e que, até 31 de dezembro de 2006, tinham menos de 40 (quarenta) anos de idade. 
 Inscrições prorrogadas até 21/12/2007  
 
• Seja membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF), visite o site 
Informações: www.abcfarm.org.br  
 
• Ciência Hoje on line: Medicamento natural contra hipertensão  
Comprovado efeito vasodilatador do extrato da planta brasileira conhecida como 
chapéu-de-couro http://cienciahoje.uol.com.br/102165 
Estudo realizado no Laboratório de Farmacologia Neuro-Cardiovascular do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC) e Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos)da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) comprovou, por meio de testes in vitro e em animais, o efeito vasodilatador do 
extrato da planta brasileira Echinodorus grandiflorus .  



 
• Curiosidade sobre Nanotecnlogia em Ciência Hoje on line 
Feynman, o profeta da nanotecnologia: Colunista mostra como as idéias do físico 
começaram a se concretizar cerca de 20 anos depois 
http://cienciahoje.uol.com.br/101981 
 
 

 
 
• O PMCF manteve o conceito 3 junto à Capes na última avaliação trienal, fato julgado positivo 
pela Coordenação do Programa. "Como fomos avaliados somente pelo período de 2005 e 2006 
o Comitê de Avaliação da Farmácia decidiu pela manutenção do conceito anterior, para que 
haja maior tempo de consolidação do Programa, embora no relatório de avaliação tivéssemos 
obtido conceito 4 tendo somente dois ítens Regulares, o restante considerado Bom ou Muito 
Bom. O CA desta área é muito exigente e temos confiança de que conquistaremos um conceito 
superior na próxima avaliação, de 2007-2009, se continuarmos com o esforço realizado pelos 
discentes, docentes e pela Instituição" afirma a Coordenadora, Profa. Tania M. Bellé Bresolin. 
 
 
• Acadêmicos e professores do Curso de Farmácia participaram do evento promovido na 
UNIVALI pelo Curso de Farmácia e Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, 
incluindo a VII Jornada Farmacêutica, II Simpósio Ibero-americano de Plantas Medicinais, 
VII CAIQFAR. Foram apresentados 147 trabalhos científicos por alunos de graduação em 
Farmácia (94), do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas (28), de outros Cursos 
da UNIVALI (15) e de outras IEs do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (10). 
Participaram 375 pessoas, entre alunos (321) e profissionais (54). 
 
Segundo a Profa. Ruth, Organizadora da Jornada, participaram palestrantes do Brasil, Panamá 
e Argentina, incluindo representantes do Ministério da Saúde, da Indústria Cosmética e 
Universidades. Algumas atividades do evento podem ser destacadas pela maior procura dos 
participantes: mesa redonda sobre o uso de animais em experimentação científica; uso de 
princípios ativos da Cannabis como medicamento e o uso de produtos naturais em cosméticos. 
Também foram ofertados cursos sobre tecnologia farmacêutica de fitoterápicos; produtos 
naturais com ação antitumoral e uso racional de antimicrobianos. 
 
• A Profa. Dra. Marcia Maria de Souza concedeu entrevista no Jornal Bom Dia Santa Catarina, 
da Rede de televisão RBS, em Florianópolis no dia 24 de outubro, a respeito do uso 
terapêutico da maconha, tema tratado em uma das palestras da VI Jornada Farmacêutica e II 
Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais da UNIVALI. 

• No dia 26 de outubro foi depositado o Pedido de Patente relativo ao Desenvolvimento de um 
novo fitoterápico, junto ao INPI, em regime de co-titularidade entre Eurofarma e Univali, fruto do 
projeto coordenado pelo Prof. Valdir Cechinel Filho, com a participação das Professoras Tania 
Mari B. Bresolin, Márcia Maria de Souza, Nara Lins Meira Quintão, Ruth M. Lucinda Silva, 
Christiane Meyre da S. Bittencourt e a Técnica Ticiana Mora. Essa conquista é um marco no 
trabalho do grupo, que deverá dar continuidade ao projeto rumo aos estudos clínicos em 
parceria com a Eurofarma.  

• Os Profs. Valdir Cechinel Filho e Tania M. Bellé Bresolin participarão do 1º Encontro Nacional 
de Inovação em Fármacos e Medicamentos (ENIFarMed), em São Paulo de 20 a 22 de 
novembro, para relatar a pareceria entre a UNIVALI e o Laboratório Eurofarma, no 
desenvolvimento de um novo fitoterápico.  
Este evento busca o entrosamento permanente entre pesquisadores e produtores de fármacos 
e medicamentos. O evento conta com o apoio do Ministério da Saúde e a presença do diretor-
geral da Organização dos Produtores Farmacêuticos da Índia, Ajit Dangi foi confirmada. 
Mais informações: 
http://www.protec.org.br/enifarmed/ 
 
Aniversariantes do mês! 



Completam em novembro mais um aninho de vida: Professores Valdir Cechinel Filho (8) , 
Cesar Augusto Tischer (16) , Ruth Meri Lucinda Silva (28), Clovis Antonio Rodrigues (28) e 
aluna Pamela Padaratz (23) Parabéns! 
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