Veja a Agenda do PMCF, os Eventos e as Notícias da área. Boa leitura!
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link

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

Defesa de dissertação do PMCF
Mestranda: Clarissa de Medeiros Amorim
Data e local: 29 de abril de 2009 as 13:30 h, Bloco 27, sala 313
Orientadora: Profa. Dra. Tania M. Bellé Bresolin
Co-orientador: Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas
Membros da Banca: Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda Silva (UNIVALI) e Profa. Dra. Maria Rita
Sierakowski (UFPR).
Título: “Nanopartículas de quitosana e n-carboximetilquitosana na incorporação do antioxidante
idebenona”.
Defesa de dissertação do PMCF
Mestranda: Maria Cláudia Tonelli Largura
Data e local: 30 de abril de 2009 as 9:00 h no Bloco 27, sala 313
Orientador: Prof. Dr. Clovis Antonio Rodrigues
Co-orientadora: Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda Silva
Membros da Banca: Profa. Dr. Tania M. Bellé Bresolin (UNIVALI) e Profa. Dra. Letícia Norma
Carpentieri Rodrigues (UFPR).
Título: “Síntese e caracterização da o-carboximetilquitosana-n-lauril e utilização como matriz
anfifílica em comprimidos de triancinolona”.

Consulta Pública
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) colocou em consulta pública uma proposta
que pretende atualizar as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF). O documento
recebe contribuições até o dia 17 de abril. Nessa norma, há um anexo sobre BPF de
medicamentos fitoterápicos (anexo VI) e creio que seria bom dar uma olhada. Disponível no
link: http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B24984-2-0%5D.PDF
Science Direct e Scopus
Univali assinou convênio junto à Capes, e terá acesso a mais duas importantes Bases de
Dados: Science Direct e Scopus. A primeira compreende cerca de 2,5 mil periódicos,
permitindo acesso aos artigos na íntegra, enquanto a segunda compreende cerca de 12 mil
periódicos, permitindo acesso aos Abstracts, artigos no prelo, além de outros importantes
indicadores, como o índice h. Com as bases já assinadas pela Instituição (Springer, Wilson,
Micromedex, Proquest/Asfa) e as novas referidas Bases, a Univali terá acesso aos principais
periódicos de impacto do Portal Capes, refletindo no fortalecimento da pesquisa institucional
no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação.

Novo Qualis para a Farmácia
Na última reunião do CTC, realizada em fevereiro de 2009 foi aprovado os novos critérios do
Qualis de Periódicos da área de Farmácia. Veja o quadro abaixo. Também o WebQualis 2007
já está disponibilizado na página da CAPES.
Quadro: Critérios de estratificação de acordo com os fatores de impacto j ou h*
Estratos

Fator de impacto (j ou h)

A1

j

A2

3,0 > j

2,3

B1

2,3 > j

1,6

B2

1,6 > j

0,8

B3

j < 0,8 ou h

B4

h<5

B5

Indexados no SciELO, Medline, International Pharmaceutical Abstracts, LILACS e
não indexados no Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science
(Thomson Institute) ou Scopus (SCImago Research Group, Elsevier B.V.)

C

Não indexadas nas bases de dados indicadas no estrato B5

3,0

5

(*) Para saber sobre o Índice H de periódicos nacionais e internacionais <clique aqui>
Profissões mais "tradicionais" devem se manter importantes
Além das profissões consideradas apostas para o futuro, os especialistas consultados no
estudo apontaram também algumas já tradicionais e que devem se manter importantes.
São áreas como engenharia ambiental -que foi citada por 81% dos respondentes-, relações
internacionais (69%), lazer e turismo (63%), engenharias de alimentos (54%) e da computação
(39%), farmácia e bioquímica (39%) e administração de empresas (36%).
Fonte: Folha de São Paulo, 22/03/2009
Novas estratégias contra a tuberculose
A partir do segundo semestre deste ano, o Brasil adotará um novo esquema terapêutico para o
tratamento da tuberculose, com a introdução da chamada DFC (dose fixa combinada) ou
“quatro em um” – quatro drogas em um único comprimido. A medida poderá aumentar a
adesão de pacientes ao tratamento da doença – hoje, 8% deles o abandonam antes da cura –
e a diminuir a resistência do bacilo de Koch, que atualmente ocorre em 1,4% dos casos.
Fonte: Agencia FAPESP 24/03

I Congresso Sulbrasileiro de Dor
A Associação Catarinense de Estudo da Dor – ACED em conjunto com os cursos de
Fisioterapia e Psicologia da Univali e em parceria com uma rede de instituições tem a honra de
anunciar a realização deste evento, que será realizado entre 16 e 18 de Abril, no Teatro
Adelaide Konder da Univali, Campus Itajaí (SC). Vagas limitadas. Para conhecer a
programação, inscrições e outras informações, acesse http://www.univali.br/eventos
Curso sobre Ciência em Animais de Laboratório
O curso ocorrerá em 04 a 07 de maio, e tem como objetivo principal contribuir para o bem-estar
dos animais de laboratório, através da educação e treinamento das pessoas que trabalharão
com esses animais. Para maiores informações e inscrição acesse o endereço:

http://fiaiweb03.univali.br/elis2/tes/modelos/pgevento.php?cd_evento=918

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
XIV Farmapolis
Esta edição será realizada nos dias 13 a 16 de maio de 2009 no Centro de Convenções da
UFSC. O evento, que estava marcado para começar no dia 26 de novembro de 2008, foi
transferido por impossibilidade de sua realização a contento, pois Santa Catarina estava em
estado de calamidade pública. Este adiamento implicou, conseqüentemente, na transferência
para a mesma data de todos os eventos que acontecem concomitantes, entre os principais XIV
Encontro Estadual de Farmacêuticos e Bioquímicos; XII Congresso Catarinense de
Farmacêuticos e Bioquímicos; VI Encontro de Farmacêuticos do Mercosul; IV Encontro de
Farmacêuticos do SUS; III Seminário Estadual da Indústria; II Fórum Nacional de Educação
Farmacêutica; I Encontro Nacional de Farmacêuticos Conselheiros de Saúde.
Todas as inscrições já realizadas estão garantidas e novas inscrições já estão abertas, no site

http://www.farmapolis.org.br

Aniversariantes
Os aniversariantes do mês de Abril são: Profa. Nara Lins Meira Quintão (01), Maria Claudia
Tonelli Largura (23), Talita Gesser Cesca (24), Tânia Regina de Oliveira Rosa (29). Parabéns a
todos!
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