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Assista o vídeo do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas  no Youtube clicando 
aqui. 
 
 

 
 
Qualificação para defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Clarissa de Medeiros Amorim 
Data e local: 25 de março de 2009 – 14:00 h - Bloco 27, sala 304 
Orientação: Profa. Dra. Tania M. B. Bresolin e Co-orientação Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas 
Membros da Banca:  Dra. Angela Malheiros, Dr. Rivaldo Niero, Dra. Maique Weber Biavatti. 
Título: “Nanoesferas de Quitosana e N-carboximetilquitosana na incorporação do antioxidante 
Idebenona” 
 
 

 
 
Seminários de Grupo de Pesquisa 
Reinício das Reuniões dos Grupos de Pesquisa (todas as Quintas-Feiras, das 12:45-13:30 h, 
no bloco 27, sala 313). Participe! 
12/03 - Seminário "Técnicas para avaliação da atividade antioxidante in vitro" que será 
apresentado pelo Prof. Riltton Alves de Freitas - Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Métodos Analíticos, Insumos e Medicamentos. 
19/03 - Seminário "Chalconas naturais e sintéticas como protótipos de novos medicamentos" 
que será apresentado pela Profa. Fátima de Campos Buzzi - Grupo de Pesquisa de 
Fitoquímica e Atividade Biológica. 
 
Atualização dos Grupos de Pesquisa 
A Gerencia de Pesquisa da Univali informa que com o início do semestre letivo e com o 
lançamento de novos editais dos programas de iniciação científica (Artigo 170, ProBIC e 
PIBIC), também inicia-se a reestruturação dos grupos de pesquisa institucionais e cadastrados 
no Diretório do CNPq. Para tanto, há necessidade que todos os grupos de pesquisa sejam 
revistos e atualizados antes do lançamento dos editais (Abril) baseando-se na Instrução 
Normativa 07/ProPPEC/2007, disponível na página da Gerência de Pesquisa. Sugerimos que 
todos os grupos que possuirem data de atualização igual ou superior à 6 meses sejam 
novamente atualizados. 
 
Edital Fiocruz 
Fiocruz abre edital para desenvolvimento de medicamento fitoterápico. 
Chamada visa estabelecer parceria com empresa para realizar desenvolvimento e  
comercialização de fitoterápico com função antialérgica e aintinflamatória. O prazo para 
apresentação dos formulários de pré-qualificação é 23 de março. O Edital encontra-se em: 
http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4543&sid=116 
 
Capes aprova a nova classificação do Qualis 
Após classificação pela maior parte das áreas do conhecimento, o Qualis, sistema de avaliação 
de periódicos da Capes, segue agora uma nova escala de análise. A nova estratificação 
transforma a antiga classificação baseada no cruzamento de dados sobre a circulação do 



periódico (local, nacional e internacional) e sua nota (A, B, C, em ordem decrescente) em uma 
única, que funde os dois parâmetros. Desta forma, as antigas nove notas foram substituídas 
por uma escala de oito estratos (A1, A2, B1 a B5 e C). O estrato C tem peso zero. Para 
maiores informações acesse o portal da Capes ou clicando aqui. 
 
Governo lista plantas que poderão virar fitoterápicos 
O Ministério da Saúde divulgou uma lista com 71 plantas medicinais que poderão ser usadas 
como medicamentos fitoterápicos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A ideia é que a relação 
sirva de base para uma ampliação do número de fitoterápicos que hoje são financiados com 
verba federal. Leia a reportagem da Folha de SP, na íntegra acessando: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u503737.shtml 
 
Univali com internet wireless  
Univali lançou em 06/03, sua rede de internet wireless (sem fio) em todos os seus seis campi  e 
nas unidades Kobrasol e Florianópolis – Ilha. O serviço deve atender mais de 25 mil alunos, 
além de funcionários e professores. Os interessados precisam cadastrar-se na intranet/portal 
do aluno da instituição e assinar um termo de compromisso. No prazo máximo de 48 horas, o 
inscrito receberá uma senha e as instruções de configuração. A partir daí, é só acessar e 
navegar livremente pela web. Mais informações podem ser obtidas através da Central de 
Atendimento da Univali (0800 723 1300). 
 
 

 
 
 
Cursos de CG Capilar e CLAE 
O Instituto Internacional de Cromatografia (I.I.C.) convida aos interessados a participar dos 
cursos de Cromatografia Gasosa Capilar - Fundamentos, Instrumentação e Aplicações; e  
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC ou CLAE), a serem realizados no mês de 
Março em São Carlos/SP. Maiores detalhes podem ser obtidos acessando: 
http://www.iicweb.org/ 
 
Simpósio de Atualização 
O primeiro simpósio de atualização da SBD, em 2009, abordará o tema Diabetes e Rins. O 
evento acontecerá no dia 21 de março, no Hotel Blue Tree Towers, em Florianópolis (SC).  
Para maiores informações, acesse: http://www.diabetes.org.br/cadastro/simposio.php 
 
 

 
 
Aniversariantes 
Os aniversariantes do mês de Março são: Profa. Márcia Maria de Souza (06), Marlova 
Manhabosco Dal Molin (19) e a Profa. Tania Mari Bellé Bresolin (25). Parabéns a todos! 
 
 

 
 
Pharm@kon é uma publicação mensal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizador: Prof. Alexandre Bella Cruz e colaboração de Profa. Tania Mari Bellé Bresolin. 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. 


