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Veja abaixo a Agenda do PMCF, os Eventos e as Notícias da área. Boa leitura! 
 

 
 
Qualificação para defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Tania Regina de Oliveira Rosa 
Data e local: 16 de maio de 2008 - 11:00 h - Bloco 27, sala 304 
Orientador: Prof. Dr. Clóvis Antonio Rodrigues 
Membros da Banca: Dr. Clóvis Antonio Rodrigues; Dra. Ruth Meri Lucinda-Silva; Dra. Tania 
Mari Bellé Bresolin. 
Tema: “Síntese de derivados anfifílicos da o-carboximetilquitosana e aplicações na solubilidade 
de fármacos pouco solúveis (Triancinolona)”. 
  
Defesa de Dissertação do PMCF 
Mestranda: Taline Canto Tristão 
Data e local: 28 de maio de 2008 - 9:00 h - Bloco 27, sala 313 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz 
Membros da Banca: Dr. Alexandre Bella Cruz (Presidente); Dra. Márcia Maria de Souza 
(Membro Interno); Dr. Ricardo José Nunes - UFSC (Membro Externo). 
Tema: “Triagem para a atividade antimicrobiana e potencial tóxico de uma nova série de 
chalconas sintéticas e seus derivados análogos”. 
 
Defesa de Dissertação do PMCF 
Mestranda: Marina Elisa Philippi 
Data e local: 28 de maio de 2008 - 13:30 h - Bloco 27, sala 313 
Orientador: Profa. Dra. Ednéia Casagranda Bueno 
Membros da Banca: Dra. Ednéia Casagranda Bueno (Presidente); Dr. Alexandre Bella Cruz 
(Membro Interno); Dra. Tania Silva Fröde - UFSC (Membro Externo)  
Tema: “Avaliação do efeito de extratos de seis plantas medicinais da flora catarinense sobre a 
proliferação de células mononucleares humanas in vitro”. 
 
Defesa de Dissertação do PMCF 
Mestranda: Nadir da Veiga Vier 
Data e local: 30 de maio de 2008 - 9:30 h - Bloco 27, sala 304 
Orientador: Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda-Silva 
Membros da Banca: Dra. Ruth Meri Lucinda-Silva (Presidente); Daisy Janice Aguilar Netz 
(Membro Interno); Dra. Elenara Maria Teixeira Lemos Senna - UFSC (Membro Externo) 
Tema: “Otimização de sistemas multiparticulados de quitosana-alginato para liberação colônica 
de fármacos”.  
 
Seminário 
Dia 30 de maio as 8:30 h, no Bloco 27, a Profa. Dra. Elenara Maria Teixeira Lemos Senna da 
UFSC, estará apresentando o seminário “O emprego de sistemas nano e microestruturados 
como carreadores de fármacos”. Participe! 
 
 
 



 
Alternativa animal 
Cabras, vacas, galinhas e camundongos transgênicos são um novo meio para produção de 
medicamentos. 
Veja a notícia completa em: 
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=3522&bd=1&pg=1&lg= 
 
Livros a baixo custo! 
Você que pretende adquirir algum livro importado, acesse o portal abebooks e pesquise os 
títulos disponíveis, que podem ser obtidos por preços bem abaixo do mercado. 
http://www.abebooks.com/bestbuys/?cm_ven=nl&cm_cat=bb&cm_pla=bb04&cm_ite=bestbuy 
 
XX Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil 
O PMCF estará organizando um ônibus para o transporte dos participantes do evento, em São 
Paulo, de 16 a 19 de setembro deste ano. Os interessados em reservar uma vaga no ônibus 
devem entrar em contato com a Secretaria do PMCF. Maiores informações sobre o evento, 
você encontrará no portal abaixo: 
http://www.plantasmedicinais.unifesp.br/insc.htm. 
 
Chromatographia 
Profa. Ana Maria Bergold (PPGCF/UFRGS) convida autores interessados em submeter artigo 
ao fascículo especial da revista Chromatographia da editora Springer (Fator de impacto: 1,171)  
com conteúdo exclusivo para autores brasileiros. Este fascículo deverá ser publicado no 
primeiro semestre de 2009, portanto os artigos devem ser submetidos até setembro deste ano.  
Os interessados deverão acessar <https:\\www.editorialmanager.com\chro\> e registrar-se  
como autor e quando submeter seu manuscrito on-line, escolher o tipo de artigo “Special issue 
from Brazilian scientists” 
 
Sugestões 
A comissão organizadora do V Seminário sobre Ética em Pesquisa - Saúde está solicitando 
sugestões sobre temáticas, palestrantes, debatedores e moderadores, até o dia 27 de junho do 
corrente ano, para o evento que ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio de 2009.  
 
 

 
 
I Seminário Universidade e Inovação - A gestão da inovação na Univali 
O evento ocorrerá no Auditório do Bloco 17, Campus Itajaí da Univali, das 14 às 18 horas de 
15/05/2008. 
As inscrições são gratuitas e limitadas, devendo ser efetuadas no site do evento. 
 
V Fórum de Farmacotecnologias 
O evento ocorrerá na Universidade Estadual de Maringá (Auditório do Nupélia, Bloco G- 90) 
entre 9 e 12 junho, onde serão abordados temas como Produção Industrial de Medicamentos, 
Desenvolvimento de Produtos, Garantia da Qualidade, Validação de processos, Tecnologia de 
Revestimento, etc. 
Informações: (44) 3261-4301; 3261.3869 ou 3261.4313 
 
V Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel 
A Universidade Federal de Lavras promoverá, no período de 7 a 11 de julho de 2008 este 
evento que é hoje uma referência nacional para as áreas de produção de plantas oleaginosas, 
óleos, gorduras e biodiesel. 
Mais informações podem ser obtidas endereço abaixo, onde se encontram também as 
orientações para a publicação dos artigos científicos e a programação do evento.  
Maiores informações em: http://oleo.ufla.br 
 
 



 
 
 
VII Curso Internacional de Tecnologia Fitofarmacêutica 
O Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, 
promove Curso Internacional de Tecnologia Fitofarmacêutica “Prof. Nikolai Sharapin” entre 14 e 
25 de julho de 2008. As inscrições (R$ 400,00) podem ser realizadas até 15/06/2008, pelo e-
mail ltpn@vm.uff.br 
 
Congresso Iberoamericano de Química 
A Sociedade Química do Peru está organizando este evento que ocorrerá em Cusco entre 13 e 
17 de outubro de 2008. Resumos podem ser submetidos até 15/07. 
Para maiores informações acesse: 
http://www.sqperu.com 
 
V Congresso Internacional de Nano-Bio e “Clean Tech” 2008.  
Entre 27 e 30 de outubro de 2008, acontecerá o “5th International Congress of Nano-Bio & 
Clean Tech 2008”, em Burlingame, California (EUA). A submissão de resumos poderá ser feita 
até 30/06/2008. 
Para maiores informações acesse: 
http://www.ianano.org/CallforPapers.htm 
 
XIV Farmapolis 
Entre 26 e 29 de novembro deste ano acontecerá a 14a edição da Farmapolis, no Centro de 
Eventos da UFSC – Florianópolis 
Para maiores informações acesse: 
http://www.farmapolis.org.br 
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Neste mês de Abril, completam mais um ano de vida Hamilton Pedro Schaphauser (09), Profa. 
Angélica Garcia Couto (15), Maria de Fátima Ruiz Martins (25) e Rogério Tolardo (27). 
Parabéns aos 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. 

 


