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

 
 
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestrando: Rogério Tolardo 
Data e local: 27 de agosto de 2008 as 14:00 h no Bloco 27, sala 313 
Orientadora: Profa. Dra. Márcia Maria de Souza  
Membros da Banca: Dra. Márcia Maria de Souza, Dr. Sergio Faloni de Andrade (Membro 
Interno – UNIVALI) e Dr. Rui Daniel Schröder Prediger (Membro Externo – UFSC). 
Tema: "Avaliação farmacológica dos efeitos da Hedyosmum brasiliense Miq. sobre o sistema 
nervoso central". 
 
Seminários de Grupo 
Estão iniciando os seminários de grupo deste semestre, com a participação dos alunos do 
PMCF. Em breve será disponibilizado o calendário de apresentações. Participe! 
 
 

 
 
CONFAZ cancela convênio ICMS 
Em 15 de julho último, foi publicado no Diário Oficial uma resolução do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) que cancela o Convênio ICMS 71/08 que autorizava a isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) "na importação de bens destinados 
a ensino, pesquisa e serviços médico-hospitalares". Esta revogação aumentará, 
imediatamente, o custo de importação, inclusive as que estão em curso que podem ou não 
contar com recursos para esta mudança abrupta. 
 
"Hospital Albert Einstein avalia remédio feito com planta medicinal" 
De uma garrafada tipicamente nordestina pode nascer o primeiro medicamento 100% brasileiro 
para o tratamento de câncer. O produto foi desenvolvido a partir de uma planta conhecida 
como avelós e se mostrou eficaz em testes in vitro e com animais. Agora ele começa a ser 
avaliado clinicamente em pacientes no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 
Leia a reportagem na íntegra acessando o link abaixo: 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080807/not_imp219048,0.php 
 
Prêmio de Incentivo em C&T para o SUS  
As inscrições para o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS 2008 estarão 
abertas até 29 de agosto. O pré-requisito solicitado é que o relato dessa experiência tenha sido 
publicado em revista científica indexada ou em anais de congresso científico, no período de 5 
de outubro de 1988 a 14 de julho de 2008. 
Informações: decit.premio@saude.gov.br 
Edital 2008: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/editalpremio2008.pdf 
 
Financiamento para projetos de pesquisa em terapia celular 
Ministério da Saúde e MCT/CNPq abrem seleção pública de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento na área de pesquisa básica, pré-clínica e clínica em terapia celular, com 



recursos no valor global de R$ 10 milhões. As inscrições podem ser realizadas por meio do site 
do CNPq, até a data limite de 19 de setembro. 
 
 

 
 
Debate 
Dia 13/08, na sala 313 do Bloco 27 (PMCF/UNIVALI), acontecerá o debate "Engajamento 
público em ciência e tecnologia: O caso da nanotecnologia" que contará com o expositor Dr. 
Paulo Roberto Martins (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - São Paulo) e os debatedores 
Prof. Dr. Marcos Mattedi (FURB) e Prof. Dr. Cesar Augusto Tischer (UNIVALI). A entrada é 
franca. Participe! 
Para inscrições acesse http://www.univali.br/pmcf - Menu Eventos 
 
III Congresso Norte-Nordeste de Multirresistência Bacteriana  
II Workshop Sul-Americano de Ciência e Tecnologia Farmacêuticas  
I Fórum de Microbiologia Aplicada ao Controle de Infecções em Serviços de Saúde  
I Fórum Norte-Nordeste dos LACENs  
22 a 24/08 em Recife no Centro de Convenções de Pernambuco 
Para maiores informações, visite o site do evento: 
http://www.ufpe.br/multirresistencia 
 
I Simpósio Dr. Verner Willrich de Medicina Laboratorial 
O evento ocorrerá no Auditório ACIBr, em 23/08, na cidade de Brusque/SC. 
Confira os temas que serão abordados no endereço abaixo: 
http://www.labvw.com.br/img/palestras/programacao.jpg 
Inscrições: http://www.labvw.com.br/palestras/ficha.php 
 
VII Seminário de Iniciação Científica 
Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para submissão de trabalhos no VII 
Seminário de Iniciação Científica, que ocorrerá no Campus de Itajaí nos dias 08 e 09 de 
outubro. O Seminário visa socializar os resultados das pesquisas iniciadas em 2007 e 
concluídas neste ano através dos programas ProBIC, PIBIC, PIPG e Artigo 170. 
Para realizar as inscrições acesse http://www.univali.br/eventos 
 
Curso: Ciência em Animais de Laboratório e seu Uso em Pesquisas 
O curso ocorrerá entre 08 e 11 se Setembro, e 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. Para maiores informações, acesse o endereço: 
http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=772  
 
Cursos de BPL e Sistema ISO/IEC 17025 
O Instituto Internacional de Cromatografia convida aos interessado a participar dos cursos 
"Boas Práticas de Laboratório (BPL/GLP)" e "Sistema ISO/IEC 17025" a serem realizados na 
cidade de São Carlos/SP, em 9 e 10 para ocurso BPL/GLP e 11 e 12 de Setembro para o curso 
Sistema ISO/IEC 17025. 
Para informações acesse: http://www.iicweb.org 
 
II Encontro Nacional de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
Este encontro será no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde em São Pedro/SP, entre 25 e 27 de 
Setembro. As inscrições estão abertas através do endereço abaixo: 
http://www.iipgsaude.fmb.unesp.br 
 
Farmag Expo 2008 e Prêmio Farmag 
IV Congresso Internacional de Farmacêuticos Magistrais (Farmag Expo 2008) ocorrerá entre 
9 e 11 de Outubro no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP. 



Com o objetivo de incentivar os profissionais farmacêuticos a desenvolverem estudos voltados 
para o segmento de farmácia magistral e investir no reconhecimento, valorização e divulgação 
desses profissionais, a Anfarmag promove a cada dois anos o Prêmio Farmag. 
As inscrições para o congresso e o Prêmio Farmag poderão ser realizadas através do Portal 
Anfarmag http://www.anfarmag.org.br e Portal do Congresso 
http://www.farmag.com.br 
 
III Simpósio Internacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
"Pós-graduando, o que esperar do futuro?" é o tema deste evento que será realizado pela 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da Universidade de São 
Paulo nos dias 30 e 31 de outubro.  
Para mais informações acesse: http://www.sinpospq.org 
 
IV Encontro de Pós-graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP 
Este evento visa discutir as politicas nacionais que regem os programas de pós-graduação, 
discutir publicação cientifica e variados temas científicos. É um evento multi e interdisciplinar, 
voltado a todas as áreas de concentração da saúde e biológicas. Ocorrerá entre 16 e 18/10 no 
Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP - UNESP.  
Para maiores informações, visite o site do evento: 
http://www.encontropg.fmb.unesp.br 
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Neste mês de Agosto, estarão fazendo aniversário: Laura Maria Marchionatti 
 Kliemann (14) Roselia Koerich (16),  Elisa Dalmora Müller e Talita Elisa Berté (17), Gislaine 
Francieli da Silva (21), Prof. Alexandre Bella Cruz (27), Priscila Martins e Vania C. M. da Silva 
(30). Parabéns à todos! 
 
 

 
 
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. 

 


