Neste mês de Março retornamos com as Reuniões de Grupo, que acontecerão no Terceiro piso
do Bloco 27. Esperamos a participação de todos.
Veja abaixo a Agenda do PMCF, os Eventos e as Notícias da área. Boa leitura!

Relatório Anual de Projetos do PMCF
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 17/03. Não deixe para a última hora, pois o relatório deve ser corrigido pelo
orientador e vir com o parecer do mesmo.
Relatório Parcial PIBIC/PROBIC
O prazo para a entrega do segundo relatório parcial para os acadêmicos de projetos de
pesquisa aprovados no Edital PIBIC e PROBIC 2007, encera no dia 23/03.
Defesa de Dissertação
Data e local: 27/03/08 - 14:00 h - Bloco 27, sala 305
Mestranda: Francieli Danúbia Esteves Göelzer
Orientador: Prof. Dr. Cesar Augusto Tischer
Co-Orientadora: Profa. Dra. Josiane Carvalho Vitorino
Membro Interno: Prof. Dr. Clóvis Antonio Rodrigues
Membro Externo: Prof. Dr. Guilherme Lanzi Sassaki (UFPR)
Título Dissertação: dissertação “Casca de Arroz Processada Via Enzimólise como Fonte de
Carbono para Produção de Celulose por Acetobacter xylinum”
Seminário
Dia 28/03 às 8:00 h, no Bloco 27, a Profa. Dra. Tania Ueda Nakamuna da UEM, estará
apresentando o seminário “Atividade antiviral de plantas medicinais e derivados sintéticos”.
Participe!
Defesa de Dissertação
Data e local: 28/03/08 - 9:00 h - Bloco 27, sala 305
Mestranda: Fernanda Mahle
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz
Membro Interno: Profa. Dra. Fátima de Campos Buzzi
Membro Externo: Profa. Dra. Tania Ueda Nakamura (UEM)
Título da Dissertação: “Atividade Antimicrobiana e Toxicidade do Protótipo N-Antipirino-3,4Dicloromaleimida e seus Derivados”.

As aulas do PMCF começaram dia 6 de março. Desejamos sucesso a todos os alunos e
professores.
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos

O Ministério da Saúde recebe, até o dia 18 de março, sugestões sobre o Programa Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Os interessados em participar da consulta pública, iniciada
em dezembro, podem acessar a página do ministério na internet e enviar as contribuições.
Acesse:
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/02/19/materia.2008-02-19.3812245966/view
CNPq investe R$ 18,7 milhões para apoio a projetos de pesquisa
O CNPq/MCT vai investir R$18,7 milhões para apoiar, com bolsas de Apoio Técnico,
pesquisadores que estejam desenvolvendo projetos aprovados e financiados por órgão ou
entidade pública.
Confira o edital na íntegra: http://www.cnpq.br/editais/ct/2008/004.htm
Como pesquisar do Brasil com verba do NIH
O que um cientista da área biomédica precisa saber para conseguir auxílio dos National
Institutes of Health (NIH) que têm um orçamento anual de cerca de US$ 28 bilhões que são
usados diretamente para financiar pesquisa de ponta em qualquer lugar do planeta, não
somente nos EUA.
Para maiores informações acesse:
http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=4394&bd=2&pg=1&lg=
Fraude em Publicação “Científica”
Uma das principais publicações científicas do mundo, a revista Science divulgou uma
“manifestação de preocupação” com o conteúdo de um artigo publicado em 2005, chamado A
magnetic nanoprobe technology for detecting molecular interactions in live cells.
Leia mais em: http://www.estadao.com.br/vidae/not_vid134114,0.htm
Nanotecnologia
Interessados na área podem acessar o portal “Engajamento Publico Nanotecnologia” que é
uma comunidade que a toda semana realiza bate-papos sobre o tema. A participação é livre.
Para participar dos bate-papos do projeto, acesse: http://www.meebo.com/room/nanotecnologia
Matrículas abertas para cursos de línguas no Nelle

http://www.univali.br/nelle

Bolsa de Estudo
Foram selecionados dois bolsistas do PMCF para Edital de Bolsa Fapesc.
As alunas selecionadas foram: Priscila Martins e Rosana Custódio da Luz Castellain.
Se você tem interesse, fique atento, porque em breve será aberto edital para bolsa
Prosup/Capes (uma vaga). Fique atento, porque o período de inscrição será entre 10 e 13
deste mês de março.

XX Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil e
X Congresso Internacional de Etnofarmacologia
O Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil ocorrerá em conjunto com o Congresso
Internacional de Etnofarmacologia, e será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, de
16 a 19 de Setembro de 2008.
Para maiores informações acesse:
http://www.plantasmedicinais.unifesp.br/home.htm
I Congresso Sul de Toxicologia Clínico-Laboratorial / ToxSul
Este evento surgiu para aprofundar as discussões e os conhecimentos técnico-científicos
envolvidos na interdisciplinaridade da Toxicologia e será realizado de 19 a 22 de maio de 2008,
no Salão de Atos II da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Para maiores informações acesse:
http://w3.ufsm.br/toxsul

Neste mês de Março, completam mais um ano de vida as Profas. Márcia Maria de Souza (06) e
Tania Mari Bellé Bresolin (25), e a mestranda Marlova Manhabosco Dal Molin (19). Parabéns
às aniversariantes!
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