Desejamos um feliz retorno às atividades! Temos muitas novidades, vários projetos aprovados,
possibilidades de bolsas para os mestrandos... e, neste ano, o Curso de Farmácia comemora
15 anos, e o Programa de Mestrado em C. Farmacêuticas completa 3 anos de recomendação
da Capes, com uma avaliação muito positiva. Isso nos dá ânimo para seguir em frente com
muita dedicação. Estamos programando um evento comemorativo em conjunto, em breve
daremos notícias.
Também estamos em fase de renovação do reconhecimento, pelo Conselho Estadual de
Educação e a presença de todos é de fundamental importância na reunião do dia 21/02.
Veja abaixo a Agenda do PMCF, os Eventos que ainda estão com inscrições aberta, as
Notícias da área e as conquistas do Programa. Boa leitura!

Matrículas
Os mestrandos e novos alunos devem realizar a matrícula no primeiro semestre no período de
25 à 29 de fevereiro. Verifique na Secretaria do Curso as disciplinas ofertadas, as aulas
começam no dia 06/03.
Prorrogação de prazo
Se você entrou no PMCF em 2006 e não está com a qualificação agendada, solicite
prorrogação da defesa de dissertação, com parecer do orientador, entregando o ofício na
secretaria do Programa até 29 de fevereiro.
Relatório Anual
O prazo para a entrega do relatório anual, com a relação das disciplinas cursadas e a
participação em eventos, além da versão da dissertação, com os resultados preliminares,
encera no dia 15/03. Não deixe para a última hora, pois o relatório deve ser corrigido pelo
orientador e vir com o parecer do mesmo.
Editais de bolsas
Os editais para bolsa Capes (1 vaga) e bolsa FAPESC (2 vagas) para os mestrandos do PMCF
estão em fase final de elaboração e devem ser publicados em breve. Também há possibilidade
de bolsas dos projetos em parceria com empresas. Fique atento!

Univali é destaque em produção científica
Entre as Instituições de Ensino Superior (IES), um grupo com 83 IES, composto de 78
universidades-55 públicas e 23 privadas, e 05 faculdades, a Univali ficou em 4° lugar, entre as
Universidades privadas, atrás somente da PUC-RJ, PUC-RS e Ulbra, em pesquisa do Instituto
Lobo. Cabe ressaltar que 73% das IES privadas não tiveram produção científica suficiente para
entrar no ranking (número mínimo de 50 trabalhos indexados e acumulados no período de
2001 -2005).
Temos orgulho de contribuir significativamente para esta conquista. Parabéns ao corpo
docente e discente!

Leia mais em:
http://www.institutolobo.org.br/instituto/artigos/prod_cientifica_iesbras/prod_cient_bras.html
Nova representação da área da Farmácia na Capes
A Profa. Dulcineia Saes Parra Abdalla (USP) foi indicada para ser a nova representante da
área da Farmácia, junto à Capes, juntamente com a Profa. Suely Lins Galdino (UFPE). A
representante manifestou o direcionamento da Capes para este triênio (2007-2009) “daremos
início a um trabalho para identificação de potencialidades e fragilidades da Área da Farmácia,
de modo que se possa avançar para a política de pós-graduação e pesquisa na área das
Ciências Farmacêuticas no país”
Bolsas FAPESC-CNPq e Capes
O Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas foi agraciado com 2 bolsas Fapesc, no
mesmo valor pago pelo CNPq, para 24 meses, através do Plano Sul de Pós-Graduação. Após
as matrículas dos novos alunos lançaremos o edital, que leva em consideração a colocação do
candidato no processo seletivo. Temos prazo até 28/02 para enviar a lista dos bolsistas.
O edital para 1 bolsa da Capes também será lançado na semana que vem. Fique atento.
Revista Super Interessante disponível on line
A Revista Super interessante, liberou para leitura e consulta todo o conteúdo das edições
antigas da revista, de 1988 a 2006.
Leia mais em:
http://super.abril.com.br/super2/superarquivo/
Como registrar uma patente e proteger seu produto
Você investiu em pesquisa e desenvolveu um produto novo. E agora? Conheça aqui os
detalhes do processo de registro de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Leia mais em:
http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=939
Já são 15 os estados com projetos ou leis de apoio à inovação
Sancionada no dia 15/01/08, a Lei Estadual de Inovação de Santa Catarina, aprovada em
dezembro de 2007, entra em vigor propondo a criação do Sistema Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, que incentivará a implantação de Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) nas empresas e instituições de pesquisa. A lei também prevê que
2% das receitas líquidas do governo sejam destinados à Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc). A verba aplicada pelo poder
público pretende criar empresas inovadoras, transferindo os resultados dos estudos para as
indústrias.
Leia mais em:
http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=883
O IV Centenário da Morte do Farmacêutico José de Anchieta- 1533-1597 Você sabia que José de Anchieta era farmacêutico? Leia mais sobre a sua história na matéria
editada pelo “Portal dos Fármacos”, coordenado pelo Prof. Eliezer J. Barreiro (UFRJ)
http://www.ivfrj.ccsdecania.ufrj.br/portaldosfarmacos/perfis.html
BNDES procura projetos sobre doenças negligenciadas para financiar
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) procura projetos de
pesquisa que juntem fitoquímica e doenças negligenciadas, mas ainda faltam candidatos.
Pelos critérios do Funtec, o projeto precisa ser feito a partir da parceria entre uma empresa e
uma instituição tecnológica. A instituição recebe a verba, na modalidade recursos nãoreembolsáveis, mas é preciso que o produto seja concebido para ir ao mercado.
Mais informações sobre o Funtec em:
http://www.bndes.gov.br/programas/outros/funtec.asp

2nd "French-Brazilian-Polymer" FBPOL2008
A data para submissão de abstract e inscrição no evento com desconto foi adiada para 28/02.
Aproveite a oportunidade, o evento acontece de 20-25 de abril de 2008, na praia de Jurerê
Internacional, em Florianópolis-SC
Mais informações em: http://quark.qmc.ufsc.br/fbpol2008/
Palestra “Política Nacional de Formação de Professores”
Participe da palestra, a ser ministrada pelo Prof. Dr. Dilvo Ristoff – Diretor de Educação Básica
da CAPES, no dia 22/02/08, sexta-feira, das 19:00-22:30h, no auditório do bloco 17 (Curso de
Farmácia)
Inscrições pela Intranet, em formação continuada para docentes, os alunos podem
comparecer, sem inscrição

Novos projetos aprovados
Coordenados pelo Prof. Valdir Cechinel Filho, com a participação de docentes do PMCF e do
Curso de Farmácia, foram aprovados, no final de 2007, os projetos no edital BIOINOVA-CNPQ
(cerca de R$ 1.200.000,00) para a continuidade do desenvolvimento de um fitoterápico
analgésico e antinflamatório, em parceria com o Laboratório Farmacêutico Eurofarma e o Edital
PRONEX-FAPESC/CNPq (R$ 480.000,00), em parceria com outras duas Universidades
Catarinenses, para a Busca de novas substâncias bioativas advindas da biodiversidade. Estes
projetos trarão investimentos importantes em infra-estrutura, bolsas para alunos e apoio
financeiro para aquisição de materiais. Parabéns para toda a equipe!
Os docentes: Valdir Cechinel Filho, Rivaldo Niero e Tania Mari Bellé Bresolin aprovaram
projetos no Edital Universal do CNPq, em dezembro de 2007, em uma grande disputa nacional.
A Univali foi credenciada junto à ANVISA, no final de 2007, para prestar serviço de apoio à
revisão da Farmacopéia Brasileira, coordenado pela Profa. Tania M. B. Bresolin, com uma
equipe de professores do PMCF e do Curso de Farmácia. Estão sendo realizadas revisões
bibliográficas na Fase A e, na Fase B, testes laboratoriais a fim de contribuir com a melhoria
contínua das monografias que servem de base regulatória para o mercado farmacêutico
nacional.

Completaram, em fevereiro, mais um aninho de vida o Prof. Rilton Alves de Freitas (04), e os
mestrandos: Vanessa Fátima Gozoni (07) e Oscar D’Agostini Junior (10). Ainda dá tempo de
dar os parabéns, inclusive para a Tereza Cristina Pamplona Mosimann Busnardo (28) e a
bolsista da secretaria do PMCF, Thaís Oliveira Santana (23). Parabéns!
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