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Veja os novos alunos do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Univali. 
Ana Paula, Gislaine, Hamilton, Isabel, Priscila, Rodrigo, Rosana e Talita, sejam bem vindos! 
 

 
 
 

 
 
Qualificação para defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Nadir da Veiga Vier  
Data e local: 15/04/08 - 14:00 h - Bloco 27, sala 304 
Orientadora:  Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda Silva 
Banca: Profa. Dra. Ruth M. L. Silva; Profa. Dra. Angélica Garcia Couto e Profa. Dra. Daisy Janice 
Aguilar Netz. 
Título: “Otimização de Sistemas Multiparticulados de Quitosana-Alginato para Liberação 
Colônica de Fármacos”. 
 
 

 
 
Nova ação do CNPq vai investir R$ 36 milhões em jovens doutores  
Edital MCT/CNPq 06/2008 - Jovens Pesquisadores, terá recursos da ordem de R$ 36 milhões, 
foi lançado na sexta-feira e visa financiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
de pesquisadores que estão iniciando a carreira científica de todas as áreas do conhecimento.  
Maiores informações em: 
http://www.cnpq.br/editais/ct/2008/006.htm#1 
 
Mal de Alzheimer 
Equipe identifica como proteína essencial no cérebro causa morte celular no paciente de mal 
de Alzheimer. 
Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=3477&bd=1&pg=1&lg= 



Empresas ganham incentivos para investir em pesquisa 
As empresas que investirem em pesquisa científica, tecnologia aplicada e inovação tecnológica 
terão isenção fiscal. As bases do incentivo à produção de conhecimentos estão no Plano de 
Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010, com isenção fiscal para empresas (Lei  
11.487/2007). O objetivo é aproximar as instituições científicas e tecnológicas do sistema 
produtivo industrial. Hoje, as universidades e instituições públicas são referências na pesquisa 
aplicada, mas esse potencial poderá gerar propriedade intelectual para o país se estiver 
articulado com os sistemas produtivos.  
Fonte: 
http://www.capes.gov.br/servicos/salaimprensa/noticias/noticia_0864.html 
 
Fapesc anuncia 3 novas chamadas públicas 
Serão lançadas em abril três chamadas públicas para pesquisas e eventos (Prêmio Mérito 
Universitário Catarinense para alunos do ensino superior; Programa de Iniciação Científica 
Júnior - para estudantes que estejam cursando as duas séries iniciais do ensino médio em 
escolas públicas de Santa Catarina; Programa Pró eventos. 
Veja detalhes no portal da Fapesc acessando: 
https://www.fapesc.rct-sc.br 
 
Bolsas Fulbright 
Programa possibilitará a inserção acadêmica de professores e pesquisadores brasileiros, das 
diversas áreas do conhecimento, em renomadas instituições de ensino superior nos EUA para 
ministrar aulas, realizar pesquisas e desenvolver atividades de orientação técnica e científica 
sempre com o objetivo de divulgar a ciência, tecnologia e cultura brasileiras. As inscrições 
poderão ser realizadas até 30 de maio de 2008. 
Para maiores informações acesse:  
www.fulbright.org.br 
 
 

 
 
Curso: Ciência em Animais de Laboratório 
O curso tem como objetivo principal contribuir para o bem-estar dos animais de laboratório, 
através da educação e treinamento das pessoas que trabalharão com esses animais. 
O curso ocorrerá entre 14 e 17 de abril. O programa do curso e outras informações poderão ser 
obtidas no seguinte endereço eletrônico: 
http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=670 
 
The 3rd annual Protein Kinases in Drug Discovery Conference 
A conferência ocorrerá em 5 e 6 de maio deste ano, em San Diego, CA, EUA. 
Para informações acesse: 
http://gtcbio.com/conferenceDetails.aspx?id=121 
 
32nd International Symposium on Capillary Chromatography (ISCC) & 5th GCxGC 
Symposium 
Símpósio sobre separação em cromatografia capilar e técnicas relacionadas juntamente com o 
5 Simpósio de GCxGC, ocorrerá em Riva del Garda (Italia) no mês de maio entre os dias 27 e 
30 deste ano, 2008 in the Congress Centre, Riva del Garda, Italy. 
Join us in celebrating this Silver Jubilee (Riva 1983-2008). 
Para informações acesse: 
http://www.ric.eu/iopms/index.php 
 
9th International Conference on Nanostructured Materials - NANO 2008  
Esta conferência ocorrerá no Rio de Janeiro entre 1 e 6 de junho de 2008, e atrai cientistas da 
área de Nanotecnologia do mundo inteiro e destacará as atividades em materiais de 
nanoestruturados na América Latina. 
Para maiores informações acesse: 
http://www.cbpf.br/~nano2008/index1.php 
 



I Escola de Inverno em Neurociências 
Em Criciúma (SC), entre 14, 15 e 16 de julho no perido das férias, voltado para os alunos de 
graduação, estará ocorrendo a I Escola de Inverno em Neurociências com 30 vagas. 
Caso tenha interesse, acesse: 
http://www.unesc.net/intranet/index_camp.php?campanha=151 
 
Curso de Inverno de Farmacologia 
Ocorrerá na UFSC entre 28 de julho e 2 de agosto. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (48 - 3721 9491) ou e-mail: 
cursodeinverno@farmaco.ufsc.br 
As inscrições poderão ser feitas até 28/06/08 (data do correio) e a ficha de inscrição o 
interessado poderá obter no endereço abaixo: 
http://www.farmaco.ufsc.br 
 
Simpósio Brasileiro em Química Medicinal - BrazMedChem2008 
O Simpósio BrazMedChem2008 será realizado no Hotel Summerville Beach Resort, localizado 
em Porto de Galinhas no Estado de Pernambuco. 
Para informações acesse o link: 
http://www.brazmedchem.iqsc.usp.br/2008/pt/inscricoes/inscricoes.html 
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Neste mês de Abril, completam mais um ano de vida a Profa. Nara Lins Meira Quintão (01) e as 
mestrandas Taline Canto Tristão (10), Fernanda Mahle (13), Maria Cláudia Tonelli Largura (23), 
Talita Gesser Cesca (24) e Tânia Regina de Oliveira Rosa (29). Parabéns às aniversariantes! 
 
 
 

 
 
Pharm@kon é uma publicação mensal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizador: Prof. Alexandre Bella Cruz 

Contatos e sugestão de pauta: 47 - 3341 7932 / www.univali.br/pmcf – poscf.ccs@univali.br 
Utilizamos apenas e-mails cadastrados junto ao curso / universidade ou de listas às quais somos associados. 

Se não deseja mais receber esse informativo, por favor, envie um e-mail para poscf.ccs@univali.br e solicite a 
retirada do seu e-mail de nossa lista. 
Se desejar alterar o e-mail cadastrado ou cadastrar um novo mantenha contato. 
Universidade do Vale do Itajaí - Univali. 

 


