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

 
 
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Glaucia De Marco Lima 
Data e local: 24 de outubro de 2008 as 14:00h no Bloco 27, sala 313 
Orientador: Prof. Dr. Cesar Augusto Tischer 
Membros da Banca: Dr. Cesar Augusto Tischer, Dr. Clovis Antonio Rodrigues (Membro Interno 
– UNIVALI) e Dr. Philip Albert James Gorin (Membro Externo – UFPR). 
Tema: "Caracterização da celulose bacteriana acetilada em solução de dimetilacetamida / 
cloreto de lítio" 
 
 

 
 
Diretório dos Grupos de Pesquisa 
O CNPq está iniciando o 8º Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa. O período censitário 
se estenderá até 30 de novembro próximo. Você pode ajudar atualisando os seus dados e dos 
seus orientados, se for o caso, junto ao líder de grupo, o mais breve possível. 
 
Pesquisas em doenças negligenciadas 
CNPq lançou um edital para apoiar atividades de pesquisa sobre as doenças negligenciadas 
(dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmanioses, malária e 
tuberculose). Confira o edital na íntegra acessando o "link" abaixo: 
http://www.cnpq.br/editais/ct/2008/034.htm 
 
Programa Starting Grants 
O Conselho Europeu de Pesquisa (ERC, na sigla em inglês) lançou chamada de propostas 
para o programa Starting Grants - ERC, voltado para jovens pesquisadores de qualquer 
nacionalidade. Para a área de Ciências da vida, as inscrições vão até 10 de dezembro. 
Para maiores informações acesse: http://erc.europa.eu 
 
Boletim PLANFAVI  
O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de 
São Paulo, tem publicado periodicamente o "Boletim PLANFAVI - Sistema de 
Farmacovigilância em Plantas Medicinais". 
Para consulta das edições publicadas, acesse: http://www.cebrid.epm.br/index.php 
 
Farmácia - Curso Quatro Estrelas 
O curso de Farmácia da UNIVALI foi classificado como “Curso Quatro Estrelas” pelo Guia do 
Estudante da Editora Abril da edição 2008. Parabéns ao corpo docente e discente! 
 
 

 
 
III Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromaticas 



O evento será realizado na Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, neste mês  de 
Outubro. Para maiores informações e/ou inscrições acesse: 
http://www.palmira.unal.edu.co/noticias/congreso.html 
 
I Congresso da Farmácia Brasileira 
O evento ocorrerá no Centro de convenções da Embratel (7 piso - Portinari), Curitiba em 
10 e 11 de outubro. 
Para maiores informações acesse: 
http://www.farmaefarma.com.br/farma_new/cfb.php 
 
 

 
 
Aniversariantes do mês! 
Neste mês de Outubro, estão fazendo aniversário: Luciana Cátia Block (07), Clarissa de 
Medeiros Amorim e Jerusa Adriano (23). 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, Vania 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. 


