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

 
 
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Fabiana Gomes do Nascimento 
Data e local: 11 de novembro de 2008 as 15:00 h no Bloco 27, sala 304 
Orientadora: Profa. Dra. Angela Malheiros e Co-orientadora: Profa. Dra. Marina da Silva 
Machado. 
Membros da Banca: Profa. Dra. Angela Malheiros, Profa. Dra. Marina da Silva Machado, Dra. 
Maique Weber Biavatti  (Membro Interno - Univali) e Dr. Gentil José Vidotti (Membro Externo - 
UEM) 
Tema: "Avaliação qualitativa e quantitativa por CLAE de iridóides na Allamanda schottii" 
 
 

 
 
Presidente da Fapesc visita a Univali 
 

 

O professor Antônio Diomário de 
Queiroz, presidente Fapesc, visitou os 
laboratórios dos blocos 17 e 27, 
conversou com professores, alunos de 
pós-graduação e de iniciação científica 
e se inteirou das pesquisas realizadas. 
Veja a reportagem da visita na íntegra 
acessando “Univali em dia” através do 
link “Sala de Imprensa” da homepage 
da Univali. 
 

Diretório dos Grupos de Pesquisa 
Lembre-se que o CNPq está realizando o 8º Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa até 30 
de novembro próximo. Você ainda pode contribuir atualizando os seus dados e dos seus 
orientados, se for o caso, junto ao líder de grupo, o mais breve possível. 
 
Edital incubadora de empresas 
Edital tem até R$ 10,8 milhões para incubadoras de empresas   
Chamada pública (n. 08/08) lançada por Sebrae e Anprotec amplia atendimento às micro e 
pequenas empresas por meio do apoio às incubadoras de empresas; propostas devem ser 



apresentadas até 14 de novembro. Maiores informações sobre os pré-requisitos e inscrições 
podem ser obtidas acessando a homepage do Sebrae: 
http://www.sebrae.com.br 
 
Um em cada quatro biofármacos provoca reações 
Estudo mostra que um em cada quatro biofármacos aprovados nos Estados Unidos e na 
Europa desde 1995 mereceu alguma medida de segurança dos órgãos de vigilância sanitária. 
Veja reportagem no Portal EcoDebate 
 
 

 
 
 
V Jornada do Hospital Universitário Pequeno Anjo 
Este evento abordará os seguintes temas: Uso racional de antimicrobianos, Resistência 
bacteriana e Rede sentinela/Gerência de risco, e ocorrerá entre os dias 10 e 14 de novembro. 
Local: Hospital Universitário Pequeno Anjo, Univali e Auditório do Curso de Farmácia, Univali 
(Bloco 17). Para maiores informações e inscrições acesse: 
http://www.univali.br/eventos 
 
II LAPOLC 2009 
O “II Simpósio Latino Americano de Polimorfismo e Cristalização em Fármacos e 
Medicamentos” ocorrerá entre os dias 9 a 11 de março de 2009, na Estância de São Pedro, 
SP, e terá como objetivo principal discutir a problemática dos sólidos farmacêuticos em geral, e 
os que apresentam problemas de polimorfismo em especial. 
Para saber mais acesse: 
http://www.fisica.ufc.br/lapolc 
 
XVIII Congreso Internacional Italo-Latinoamericano de Etnomedicina “Juan Tomás Roig”  
VIII Taller Internacional “Química de los Productos Naturales”  
A Sociedade Cubana de Química (SCQ), o Instituto Latinoamericano e a Sociedade Ítalo-Latino 
Americana de Etnomedicina (SILAE), convidam interessados na área para este evento, que 
ocorrerá de 14 a 18 de setembro de 2009, no Palácio de Convenções de Habana, Cuba. 
Maiores informações na homepage do evento: 
http://www.etnomedicina2009.com  
 
 

 
 
Aniversariantes do mês! 
Novembro é o mês do ano que temos o maior número de aniversariantes: Ana Paula de 
Oliveira (02), Fernanda Cristina Stenger (06), Prof. Valdir Cechinel Filho (08), Jaqueline 
Aparecida Góes (15), Prof. César Augusto Tischer (16), Fabiana Gomes Nascimento (20), 
Pamela Padaratz (23) e Prof. Clóvis Antonio Rodrigues (28). Parabéns a 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. 


