
 
 
 

 
 
I Simpósio Sul de Imunologia,  
Período: 06 e 07 de dezembro de 2007  
Cidade:  Florianópolis  
O evento será realizado no formato de conferência única e contaremos com a participação de 
pesquisadores brasileiros renomados provenientes de vários centros de excelência em 
pesquisa localizados em outros Estados brasileiros. 
Informações: [mailto:simposio-imuno@ccb.ufsc.br]  
 
 
I Forum Nacional de Educação Farmacêutica  
Período: 13 e 14 de dezembro de 2007 
Cidade: - Brasília.  (Hotel San Marco) 
O evento é fruto de parceria entre ABENFAR e DAF/MS. 
Informações: site da ABENFAR (www.abenfar.org.br) e na página 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=27594 
 
 

 
Seminários PMCF 

 
07 de dezembro,  
Horário:13:30h, bl 27, sala 305  
Tema: A pesquisa em um centro de referência mundial- Center of Disease Control - CDC, 
Atlanta, EUA" 
Palestrante: Profa. Dra. Edneia C. Bueno, 
 

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

  
19 de dezembro de 2007,  
Horário:   14:00h, bl 27, sala 305 
Mestrando: Tereza Cristina Pamplona Mosimann Busnardo 
Orientadora: Profa. Dra. Marcia Maria de Souza  
Título: Estudo da Propriedade Antiinflamatória do Extrato de Coronopus didymus através de 
Modelos Farmacológicos Específicos.  
Banca: Profa. Dra.  Marcia Maria de Souza  (Presidente/Orientadora) 

Profa. Dra. Cristiani Burger (Membro Interno - UNIVALI) 
             Profa. Dra. Elsa Regina do Canto Vinadé  (Membro Externo – UFRGS) 
 

 
 
Sociedade Brasileira de Química: Eleições 2008 (Atenção sócio efetivo) 
O atual mandato da diretoria da Sociedade Brasileira de Química, bem como do conselho 
consultivo, vence em maio de 2008 sendo que deverá ser dada posse à nova diretoria e ao 
novo conselho no dia 29/05, durante a 31ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBQ. Dia 
07/12/07 – Prazo final para sugestões de nomes 
Clique aqui para fazer a sua indicação  
 
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/ 
Presidente Lula lança Plano de Ciência e Tecnologia "para o Brasil crescer" (Plano, que tem 
orçamento de R$ 41 bilhões, articula política do governo federal na área) 
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2007/1120.htm 
 



Bolsas da Capes terão 20% de aumento.  
Os 30 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação (Capes/MEC) terão reajuste de 20% no valor das bolsas, a partir de 
março de 2008. As bolsas de mestrado no país passam de R$ 940,00 para R$ 1.130,00, e as 
de doutorado, de R$ 1.394,00 
http://www.capes.gov.br/servicos/salaimprensa/noticias/noticia_0867.html 
 
 

 
 
Pesquisadores: Oportunidades na Indústria 
A Indústria Paranaense de Fármacos e Medicamentos busca jovens pesquisadores 
diferenciados pela constante inovação, pró-ativos em suas ações, determinados pela 
excelência dos resultados e com habilidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, para 
intensificar a área de Pesquisa e Desenvolvimento. 
Os interessados podem se candidatar pelo site www.antenaabgbrasil.org.br, acessando o 
código específico da área de interesse abaixo, até 14 de dezembro de 2007. 
  
Áreas de interesse: 
- Tecnologia Farmacêutica (mestres - IEMES 244837, Doutores- IEDOU 244917) 
- Química: Síntese Orgânica (mestres - IEMES 244777, Doutores- IEDOU 244857) 
- Química Analítica (mestres - IEMES 244778, Doutores- IEDOU 244877) 
- Eng. Química  (mestres - IEMES 244817, Doutores- IEDOU 244897) 
 
A Segunda Escola Brasileira de Nanobiotecnologia, que ocorreu na UNIVALI de 05 a 09 de 
Novembro de 2007, recebeu 13 alunos com apoio de passagens aéreas e estadia via MCT. Os 
alunos foram provenientes da USP, UNICAMP, UFSC, UFRJ, EMBRAPA, UFGO e ANVISA. 
Os alunos do mestrado em ciências farmacêuticas da UNIVALI, na área de Tecnologia 
Farmacêutica compareceram em peso ao evento, permitindo a integração dos mesmos com 
jovens doutores e doutorandos de todo o Brasil e Argentina. Foram recebidos 13 argentinos em 
nossa Universidade para caracterizar um evento bi-lateral Brasil-Argentina. Os professores que 
ministraram aulas foram:  
 - Nelson Duram (UNICAMP) 
 - Giselle S. Justo (USP) 
 - Carmem V. Ferreira (UNICAMP) 
 - Adriana Pohmann (UFRGS) 
 - Marta Palma Alves (UFSM) 
 - Joana L. M. Silveira (UFPR) 
 - Wayne F. Reed (Tulane University/USA) 
 - Priscila D. Marcato (UNIVAMP) 
 - Rilton Alves de Freitas (UNIVALI) 
A avaliação geral foi de que houve contribuição efetiva e estabelecimento de parcerias para os 
alunos de mestrado de nossa instituição, bem como de outras instituições visitantes. 
 
Aniversariantes do mês! 
 
Completam em dezembro mais um aninho de vida, as Carla de Souza Antonialli (12) e Roseni 
Bortolon Grassi de Carli (17) Parabéns! 
 

 
 
Pharm@kon é uma publicação quinzenal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizador: Prof . ��������	
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Contatos e sugestão de pauta: 47 - 3341 7932 / www.univali.br/pmcf  - poscf.ccs@univali.br 
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Universidade do Vale do Itajaí - Univali. 


