Nesta última edição do ano, além da Agenda do
PMCF, os Eventos e as Notícias da área, não
poderíamos deixar de mencionar que recentemente o
Vale do Itajaí foi vítima de um infortúnio da Natureza,
provocando perdas irreparáveis de vidas, além de
materiais. Na UNIVALI o trabalho de voluntários
diminuiu um pouco o sofrimento de quem teve a casa
destruída pelas enchentes em Itajaí. No campus de
Itajaí, cerca de 400 pessoas foram abrigadas desde
24/11. Além do alojamento, também foi fornecida
alimentação, para cerca de mil pessoas por dia.
Literalmente este é um momento de reconstrução. O
PMCF e a equipe do Pharm@kon se solidariza com
todos os atingidos pela enchente, esperando que
possamos reconstruir o que foi perdido, refletir, ajudar,
dentro de nossas possibilidades, àqueles que
precisarem, e construir novas idéias para que
tenhamos um futuro melhor. Com este espírito
desejamos a todos BOAS FESTAS!

Qualificação para defesa de dissertação do PMCF
Mestrando: Fabio Lazzarotto de Oliveira
Data e local: 18 de dezembro de 2008 – 14:00 h - Bloco 27, sala 305
Orientadora: Profa. Dra. Maique Weber Biavatti
Membros da Banca: Dra. Maique Weber Biavatti, Dra. Angela Malheiros, Dr. Rivaldo Niero.
Tema: “Análise fitoquímica de Hedyosmum brasiliense Miq., Chloranthaceae”
Qualificação para defesa de dissertação do PMCF
Mestrando: Vanessa Fátima Gazoni
Data e local: 19 de dezembro de 2008 – 09:00 h - Bloco 27, sala 305
Orientadora: Profa. Dra. Angela Malheiros
Co-orientadora: Profa. Dra. Cristiani Bürger
Membros da Banca: Dra. Angela Malheiros, Dra. Christiane Meyre da Silva Bittencourt, Dra.
Márcia Maria de Souza.
Tema: “Análise fitoquímica e avaliação do efeito anticilinesterásico do extrato e compostos
isolados da Rapanea ferruginea”
O PMCF está finalizando as atividade deste ano em 19/12 e retorna dia 13/01 em horário
especial de verão (13:00h as 19:00h).

PMCF no Youtube
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link

http://br.youtube.com/watch?v=4nWQ3I6XkFs

MCT e CNPq lançam edital para orientadores de Pós-Graduação
Buscando a consolidação e o fortalecimento da Pós-Graduação brasileira, em áreas
estratégicas, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT)
lançou novo edital para conceder bolsas de mestrado e doutorado diretamente a orientadores
dos programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. Propostas para concorrer na
Primeira Chamada devem ser encaminhadas até o dia 05/01/2009 e para concorrer na
Segunda Chamada, até 15/05/2009.
Para mais informações, acesse o link http://www.cnpq.br/editais/ct/2008/070.htm
Capes lança novo edital para Doutorado Pleno no Exterior
Inscrições vão até 15 de janeiro; até 100 bolsas serão concedidas para o 2º semestre de 2009
Confira o edital completo em:

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Programa_BEX_Plen
o.pdf

INCT_IF aprovado
O projeto Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Farmacêutica inct_if foi
aprovado pelo Comitê de Coordenação do INCT, designado pelo Senhor Ministro da Ciência e
Tecnologia Sérgio Rezende, para ser financiado pelo CNPq, podendo se tornar um marco da
área farmacêutica para o país.
101 novos institutos ganham R$ 553 milhões
O governo federal anunciou ontem o maior investimento já feito em redes de pesquisa no país.
Serão R$ 553 milhões a serem aplicados em 101 institutos nacionais de ciência e tecnologia
nos próximos três a cinco anos. Segundo o MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), o
objetivo é consolidar o sistema de pesquisa brasileiro (Fonte: Folha de São Paulo, 28/11/2008).
Edital RHAE para apoiar ida de pesquisadores para empresas
O Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq lançam edital RHAE Pesquisador na Empresa.
Ao todo serão R$ 26 milhões para apoiar os projetos de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação desenvolvidos dentro das empresas. Para maiores informações acesse:

http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2008/1118.htm

Journal of Visualized Experiments (JoVE)
Este é o primeiro Vídeo-Jornal para pesquisa biológica aceito pelo PubMed.
JoVE publica demonstrações de técnicas e métodos em vídeo, aplicadas em isntituições
acadêmicas nas áreas de Neurociência, Biologia, Imunologia, Bioengenharia e Microbiologia,
que podem ser acessados gratuitamente através da homepage http://www.jove.com
Prêmio Bayer Jovem Farmacêutico
Este prêmio tem como objetivos estimular a pesquisa, revelar talentos e investir em estudantes
e profissionais que procuram alternativas para a saúde dos brasileiros, premiando trabalhos
inovadores na área da saúde, com a participação efetiva de estudantes, farmacêuticos e
pesquisadores do Brasil nas áreas de "Atenção Farmacêutica e Uso Racional de
Medicamentos". Informações e Inscrições através da homepage

http://www.bayerjovemfarmaceutico.com.br/inscreva.asp

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
8º Simpósio Internacional de Plantas Tóxicas (ISOPP 8)
O ISOPP é um evento internacional, multidisciplinar, com uma larga história de intercambio
científico entre diversos grupos de pesquisa em diversas disciplinas relacionadas a toxinas de
plantas, micotoxinas, outras toxinas e plantas medicinais. O evento será realizado em João
Pessoa, Paraíba, de 4 a 8 de maio de 2009.
Para maiores informações acesse: http://www.isopp8.com
IV International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures (4ISAMN)
Este evento ocorrerá em Santo André, SP, entre 17 e 19 de maio de 2009.
Informações: http://www.ufabc.edu.br/4isamn
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
Os aniversariantes do mês de Dezembro são: Carla de Souza Antonialli (12), Roseni Bortolon
Grassi de Carli (17) e Rosana Custódio da Luz Castellain (22),e do mês de Janeiro são:
Glaucia de Marco Lima (11), Franciele De Cesaro (12), Isabel Daufenback Machado (27) e
Profa. Ruth Meri Lucinda Silva (28). Parabéns a todos!
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