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

 
 
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Silvana Gonçalves Ferreira Perez Felicio 
Data e local: 11 de setembro de 2008 as 13:30 h no Bloco 27, sala 305 
Orientador: Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas  
Membros da Banca: Dr. Rilton Alves de Freitas, Dr. Clovis Antonio Rodrigues (Membro Interno 
– UNIVALI) e Dra. Carmen Lúcia de Oliveira Petkowicz  (Membro Externo – UFPR). 
Tema: "Nanopartículas hidrodispersíveis de n-carboximetilquitosana com potencial para 
incorporação de camptotecina " 
 
 

 
 
Novos alunos do PMCF 
Veja as novas alunas do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Univali: 
Ana Paula, Elisa, Fernanda, Jaqueline, Laura, Marivane e Thais, sejam bem vindas! 

 
 
 
Pomada inteligente mata tumor de pele 
Creme feito com o auxílio da nanotecnologia, quando energizado por um raio de luz vermelha, 
mata com uma eficiência de 95% as células tumorais da pele humana. Leia a reportagem na 
íntegra acessando: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u438337.shtml 
 
Bolsas para doutorado 
O programa “University of Sydney World Scholars” está com inscrições abertas para bolsas de 
doutorado na Austrália até o dia 17 de outubro. São oferecidas 20 bolsas para o primeiro 
semestre de 2009 com duração de três anos. Os candidatos brasileiros concorrerão à 
oportunidade com inscritos de todo o mundo. 
Todos os requisitos e a forma de fazer a inscrição estão disponíveis no site 
http://www.usyd.edu.au/about/organisation/pub/faculties.shtml 



 
Índice H 
Para calcular o “índice H” de suas publicações, você poderá utilizar a ferramenta “Publish or 
Perish” que é bastante útil e é gratuito. Ela fornece contagem de citações, índices h, g e 
variações, “links” para os artigos que citam os artigos do pesquisador. 
O “software” pode ser baixado em seu computador na versão para “MS Windows” ou Linux. 
Para baixar o programa acesse: 
http://www.harzing.com/resources.htm#/pop.htm 
 
FAPESC lança edital para fomentar inovação  
Santa Catarina é um dos 3 primeiros estados preparados para contratar projetos de pesquisa 
em empresas. Micro e pequenas empresas podem se candidatar a receber parte dos R$ 9 
milhões a serem repassados via chamada pública lançada pela Fapesc (Fundação de Apoio à 
Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina) em parceria com 
Universidades. As regras da chamada pública e o formulário eletrônico estão no site: 
http://www.fapesc.sc.gov.br 
 
CAPES lança edital de Nanobiotecnologia 
O primeiro edital do Programa Rede-Nanobiotec-Brasil, tem como objetivo, apoiar projetos de 
implantação de Rede de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Cooperação Acadêmica e 
Acadêmica Empresarial no País, visando a formação de RH vinculada a projetos de P&D. 
A Capes receberá as propostas até 30 de setembro. Para maiores informações acesse: 
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/nanobiotecnologia.html 
  
Siemens lança Prêmio de Inovação Tecnológica   
A terceira edição do Prêmio Werner von Siemens de Inovação Tecnológica, tem por objetivo 
identificar, reconhecer e divulgar projetos que apresentem idéias inovadoras como resposta às 
questões mais difíceis da atualidade. As inscrições vão até 10 de outubro. Para conhecer o 
regulamento completo e se inscrever, os candidatos devem acessar o site: 
http://www.siemens.com.br/premioinovacao 
 
 

 
 
III Seminário de Resistência Bacteriana 
Este evento ocorrerá em 6 e 7 de novembro, no Centro de Convenções da Bahia, Salvador/BA. 
Para maiores informações e/ou inscrições acesse: 
http://www.inib.com.br/eventos/srb3/ins.php 
 
IV Feira e Congresso Internacional de Nanotecnologia 
A maior feira de nanotecnologia da América Latina ocorrerá entre 12 e 14 de Novembro, no 
Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo/SP. 
Saiba mais em http://www.nanotecexpo.com.br 
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Neste mês de Setembro, estão fazendo aniversário: Profa. Marina da Silva Machado (02), Prof. 
Rivaldo Niero (14), Profa. Angela Malheiros (15) e Silvana Gonçalves Ferreira Perez Felicio 
(21). Parabéns à todos! 
 
 

 



 
Pharm@kon é uma publicação mensal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizador: Prof. Alexandre Bella Cruz. Equipe de apoio: Profa. Tania Mari Bellé Bresolin, Vânia Caroline Martins da Silva e 

Roselia Koerich. 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. 


