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

Qualificação para defesa de dissertação do PMCF
Mestrando: Fabiana Gomes Nascimento
Data e local: 17 de julho de 2008 – 13:30 h - Bloco 27, sala 305
Orientadora: Profa. Dra. Angela Malheiros
Membros da Banca: Dra. Angela Malheiros, Dr. Rivaldo Niero, Dra. Maique Weber Biavatti.
Tema: “Avaliação qualitativa e quantitativa por CLAE de iridóides, cumarinas e flavonóides na
espécie Allamanda schottii”
Seleção dos candidatos ao PMCF
Confira no quadro abaixo as etapas e suas respectivas datas e horários para os candidatos ao
Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da UNIVALI.
Etapa

Data

Horário

Prova de Proficiência

21/07/2008

Entre 9 e 12 h

Entrevista

21/07/2008

A partir das 13:30 h

Entrevista

22/07/2008

A parir das 8:30 h

Divulgação do resultado

28/07/2008

A partir das 8h30

Matrícula para os aprovados

04/08/2008 a 08/08/2008

Das 8 h as 12 h
e das 13:30 h as 17:30 h

Matrícula para os alunos regulares do PMCF
Atenção alunos, a matrícula será realizada entre 04/08 e 08/08/2008.

A embriaguez da descoberta
O que leva uma pessoa a escolher a carreira de cientista se a ocupação exige um enorme
esforço intelectual mas não rende um status econômico à altura de seus desafios?
Como os cientistas conseguem se manter estimulados apesar das incertezas que permeiam a
missão de fazer avançar o conhecimento?
Leia na íntegra os resultados desta pesquisa no site abaixo:

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3539&bd=1&pg=1

Bolsas de Produtividade em Pesquisa
Encontram-se reabertas as inscrições para as bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) do
CNPq, para início a partir de março de 2009. Os pesquisadores que ainda não se inscreveram
podem enviar suas propostas até 15 de agosto de 2008.
CNPq lança nova versão da Plataforma Lattes
Facilidade no preenchimento, na recuperação de dados de publicações e citações de artigos,
além de versão em inglês para a entrada e recuperação dos currículos são algumas das
novidades.
A nova versão da Plataforma Lattes possui funcionalidade que permite o acesso à base de
dados da organização Crossref, responsável por manter o registro do Identificador Digital (DOI)
e de seus metadados de mais de 32 milhões de publicações científicas. Desta forma, o
pesquisador poderá recuperar todos os dados de sua publicação apenas fornecendo o DOI da
mesma, facilitando o preenchimento e garantindo a qualidade da informação na Plataforma
Lattes.
Cooperação entre Brasil e Itália
O CNPq recebe propostas até 31 de julho para o edital Programa Executivo Brasil-Itália. A idéia
é apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de
propostas para apoio financeiro a projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I), no âmbito do Programa Executivo de Colaboração Cientifica e Tecnológica entre o
Brasil e a Itália.
O edital completo pode ser consultado em:

http://www.cnpq.br/editais/ct/2008/docs/009.pdf

Edital Universal do CNPq
O CNPq lançou o edital Universal que contará, neste ano, com R$ 100 milhões em recursos. O
objetivo é apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, em qualquer área do
conhecimento e em temas de interesse dos fundos setoriais.
A submissão das propostas deverá ser feita exclusivamente pela Internet, acontece até 7 de
agosto. Mais informações no site:
http://www.cnpq.br e pelo e-mail editaluniversal2008@cnpq.br
Prêmios Santander - 4ª Edição
Para o Prêmio de Empreendedorismo, poderão se inscrever estudantes de graduação e/ou
pós-graduação e no de Ciência e Inovação, pesquisadores-doutores, ambos participando tanto
individualmente como em equipe. Os vencedores de cada categoria, de ambos os prêmios,
receberão R$ 50 mil para viabilização do projeto. Para conhecer o regulamento e todas as
etapas de participação, basta acessar o site:

www.universia.com.br/premiosantander

II Escola de Inverno que Química
Ocorrerá em Blumenau, entre 14 e 18 de julho a II Escola de Inverno que Química. Para
maiores informações acesse: http://www.furb.br/eiq

III Prêmio HC
A Universidade de Passo Fundo (UPF) em conjunto com o Hospital da Cidade (HC) realizarão
o III Prêmio HC de Incentivo à Pesquisa Científica em Passo Fundo/RS nos dias 09 e 10 de
Outubro de 2008. O III PRÊMIO HC tem por objetivo estimular a produção de pesquisas
científicas na área da saúde. A submissão de trabalhos científicos na categoria "profissional"
poderá ser feita pelo e-mail premiohc2008@upf.br, até o dia
08/09/2008. Maiores informações estão disponíveis no site:

http://www.upf.br/premiohc

IV Simpósio Internacional sobre Cogumelos no Brasil e III Simpósio Nacional sobre
Cogumelos Comestíveis.
Os eventos ocorrerão no Intercity Hotel da cidade de Caxias do Sul/RS, de 27 a 30 de outubro
de 2008, e cobrirá as seguintes áreas temáticas: Cultivos em estado sólido e submerso;
Aplicação de enzimas e metabólitos; Tratamento de efluentes e biorremediação; Efeitos
nutricionais e medicinais dos cogumelos.
Maiores informações você poderá obter acessando o site abaixo:

www.ucs.br/ucs/institutos/institutobiotecnologia/sicog

No dia 1 de Julho o Coordenador do Curso de Farmácia, José Roberto Bresolin completou
mais um ano de vida. A Profa. Ednéia Casagranda Bueno também fez aniversário dia 2, a
Mestranda Ana Paula Martin Benitez no dia 6, Profa. Cristiani Bürger dia 13 e o Mestrando
Adilson Manoel da Cunha, dia 14. Ainda neste mês de Julho, fará aniversário o Mestrando
Fábio Lazzarotto de Oliveira (15). Parabéns à todos!
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