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Desejamos a todos, bom retorno às atividades. Que 2009 seja um ano de boas notícias que 
possamos também semear novas idéias. 
  
Agenda 
  
Seleção para PMCF 
Em 16/02 estará ocorrendo a seleção de candidatos ao Programa de Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas da Univali. 
  
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Franciele de Cesaro 
Data e local: 27 de fevereiro de 2009 as 14:00 h no Bloco 27, sala 304 
Orientadora: Profa. Dra. Ednéia Casagranda Bueno. 
Membros da Banca: Profa. Dra. Ednéia Casagranda Bueno, Dr. Alexandre Bella Cruz (Membro 
Interno - Univali) e Dra. Tânia Silvia Fröde (Membro Externo - UFSC) 
Tema: "Avaliação das atividades linfoproliferativa e citotóxica dos extratos metanólicos e frações de 
Ipomoea pes-caprae e Vernonia scorpioides" 
  
Ainda em fevereiro irá ocorrer mais uma defesa de dissertação de mestrado do PMCF. Assim que 
a data for definida, todos serão comunicados. 
  
  
Notícias 
  
Relatório FAPESC 
Até o dia 16 de fevereiro, deverá ser encaminhado à FAPESC o relatório de atividades para os 
alunos bolsistas. 
  
Índice H de periódicos 
Para saber sobre o Índice H de periódicos nacionais e internacionais <clique aqui> 
  
Representante da Univali no INCT-if 
Dia 15/01 ocorreu a primeira reunião oficial com o objetivo de estruturar as atividades propostas do 
o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Inovação Farmacêutica, do 
qual o PMCF faz parte e a Univali está representada pela Profa. Silvana Nair Leite. 
Levando em conta os seus objetivos,  o INCT-if deve induzir o desenvolvimento, internalização e 
difusão de práticas científicas e tecnológicas capazes de superar as fragilidades e lacunas da 
cadeia inovativa e produtiva farmacêutica, propondo mecanismos operacionais capazes de 
viabilizar a transformação de resultados científicos promissores em resultados econômicos 
efetivos, com impactos sociais. Para saber mais, acesse: 
http://www.cnpq.br/programas/inct/_apresentacao/inct_inovacao_farmaceutica.htm
l 
  
Revista Eletrônica de Farmácia (REF) 
A REF publica artigos originais, revisões, atualizações, estudos de casos e/ou relatos de 
experiências, resenhas, e resumos de teses e dissertações em todas as áreas das ciências 
farmacêuticas. Acesso à revista e outras informações a respeito podem ser obtidas no endereço: 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF 



  
 
 
PMCF no Youtube 
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link 
http://br.youtube.com/watch?v=4nWQ3I6XkFs 
  
  
Eventos 
 
  
VII Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 
Este evento ocorrerá em Maringá (PR) entre 4 e 7 de maio de 2009, e maiores informações podem 
ser obtidas através do site: http://www.pcf.uem.br/fgnosia2009 
  
II Congresso Iberoamericano de Fitoterapia 
O evento irá realizar-se em Lisboa entre os dias 8 e 10 de Outubro de 2009. 
O website do congresso está disponível e os interessados podem visitá-lo acessando: 
http://www.fito09.org 
 
  
Destaques 
  
Aniversariantes 
Os aniversariantes do mês de Fevereiro são: Prof. Rilton Alves de Freitas (04), Vanessa Fátima 
Gozoni (07), Oscar D’Agostini Junior (10). Parabéns a todos! 
  
  
Expediente 
  
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. 

 


