Maio foi um mês muito intenso, cheio de atividades relevantes para o Programa de Mestrado em
Ciências Farmacêuticas.
Houve o evento de lançamento do livro “Química de Produtos Naturais, Novos Fármacos e a
Moderna Farmacognosia” e o pré-lançamento do livro “Fármacos e Medicamentos: uma
Abordagem Multidisciplinar” com a participação da Profa. Suely Galdino (UFPE).
Tivemos a visita das representantes da Eurofarma, para o acompanhamento do projeto Aleurites
(Edital Bioinova) (leia mais abaixo).
O Seminário de Ética em pesquisa promovido pelo CEP-UNIVALI com uma programação
diversificada e atualizada apresentou sucesso recorde de público e mostra a preocupação da
Instituição com os projetos envolvendo animais e seres humanos.
Tivemos 3 defesas de dissertações de mestrado e um seminário com o Prof. Domingos Tabajara
de Oliveira Martins (UFMT), além das reuniões de grupos de pesquisa.
Em junho haverá a avaliação institucional, participe! A sua opinião é muito importante. E também
estão sendo agendadas qualificações e defesas de mestrado.
Veja a Agenda do PMCF, os Eventos e as Notícias da área. Boa leitura!
O PMCF está com as inscrições abertas para nova turma até 15 de Julho. Veja divulgação no final
desta edição.
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link
http://br.youtube.com/watch?v=4nWQ3I6XkFs

Show Beneficente com a cantora Joanna
A apresentação será no dia 07 de junho às 20:00 h no Teatro Adelaide Konder, campus Itajaí, em
prol do Hospital Infantil Pequeno Anjo. Os ingressos (R$ 40,00) estão à venda na APESI, AFUVI e
na lanchonete do Pedro.
Relatório Anual de Projetos do PMCF
Atenção alunos da turma 2008/2. O prazo para a entrega do relatório anual encera no dia 03/07.
Siga o modelo disponível na página do curso em formulários “Normas para os alunos PMCF –
2009”.
Projeto de Dissertação do PMCF
Atenção alunos da turma 2009/1.
O prazo de entrega do projeto de dissertação de mestrado para a turma 2009-1 é até 03/07 Siga o
modelo disponível na página do curso em formulários “Normas para os alunos PMCF – 2009”.
Avaliação Institucional
Na página da Univali, na intranet, acesse “Pesquisa on line” e participe da avaliação institucional
que está disponível até 26 de junho. A sua opinião nos ajudará a atuar nas fragilidades e fortalecer
os aspectos positivos do Programa de Mestrado.

Visita das representantes da Eurofarma às instalações da UNIVALI
No dia 28 de Maio a Diretora de Pesquisa & Desenvolvimento, Kati V. Chaim, a Gerente de
Pesquisa, Camille R. da Silva e a responsável pela Pesquisa Clínica da Eurofarma, Carine M.
Sanches (foto abaixo) visitaram as instalações da UNIVALI e reuniram-se com a equipe do projeto
Bioinova, que trata do desenvolvimento de um novo fitoterápico analgésico e antinflamatório. A
equipe apresentou os últimos resultados de eficácia pré-clínica do extrato da planta em estudo no
tratamento de dor crônica e artrite além de discutir as metas futuras. Planeja-se iniciar os estudos
clínicos Fase I em breve, após submissão do projeto ao CEP da ANVISA. Os resultados são
animadores e cada vez mais alunos de mestrado e de graduação estão sendo envolvidos no
projeto.

Consulta Pública da ANVISA
Desde 27 de Maio último, está aberto a Consulta Pública nº 31, de 26 de maio de 2009, para que
sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que dispõe sobre o
registro de medicamentos fitoterápicos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
até 26 de Junho de 2009. Para maiores informações acesse o site da ANVISA
http://www.anvisa.gov.br
Chamada pública FAPESC/FINEP
A FAPESC e a FINEP lançaram uma chamada pública relacionada ao Programa Sinapse da
Inovação, oferecendo 50 mil reais aos 60 melhores projetos de empreendimentos inovadores,
recursos destinados à consolidação do desenvolvimento do produto/processo idealizado.
Para maiores informações acess: http://www.sinapsedainovação.com.br
Prêmio Santander. Incluída a área de saúde.
Até 23 de agosto estão abertas as inscrições para as categorias “Empreendendorismo” e “Ciência
e Inovação”. O primeiro é destinado a graduandos e pós-graduandos que desenvolverem o
melhor plano de negócio, com prêmios de R$ 50 mil para 4 categorias e o segundo destina-se a
pesquisadores doutores com projetos de pesquisa inovadores em diversas áreas, também com o
mesmo prêmio. Como destaque este ano está a inclusão da área da saúde. As inscrições podem
ser feitas no portal Universia em www.universia.com.br/premiosantander. Professores, aproveitem
a oportunidade e submetam seus projetos!

Simpósio de Empreendendorismo na UNIVALI
De 18 a 19 de junho acontecerá o I Simpósio Nacional de Empreendedorismo e Geração de
Trabalho e Renda e o II Seminário UNIVERSIDADE & INOVAÇÃO, no auditório do bloco de
Farmácia da UNIVALI. Inscreva-se em http://www.univali.br/eventos. Durante o evento será feito o
lançamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNIVALI.
Curso “Análise de Fármacos em Medicamentos, Fluídos Biológicos e Tecidos”
O objetivo do curso é apresentar e discutir as técnicas mais modernas de análise de fármacos em
medicamentos, fluidos biológicos e tecidos. Ênfase será dada à Cromatografia Gasosa de Alta
Resolução (HRGC), Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), e ao acoplamento destas
com Espectrometria de Massas (GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS, LC/MS/MS), assim como às
técnicas de Preparo de Amostras. Para maiores informações, acesse o endereço abaixo:
http://www.iicweb.org/curso.php?cod=AF-301-06-2009
IV Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais
O evento consiste em uma das principais atividades formativas da Rede Iberoamericana
de Estudo e Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesse Farmacêutico
(RIBIOFAR/CYTED/CNPq), e ocorrerá no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá (MT), em 31 de
Agosto e 1 de Setembro de 2009. Informações e inscrições podem ser feitas acessando o site do
evento: http://www.ivsimposiodeplantas.com.br
CIFARP 2009
VII International Congress of Pharmaceutical Sciences in Ribeirão Preto, CIFARP 2009 ocorrerá
entre 6 e 9 de Setembro de 2009 no Centro de Convenções de Ribeirão Preto (SP).
Para maiores informações acesse: http://www.cifarp.com.br
II Brazilian Conference on Natural Products and XXVIII RESEM
O evento ocorrerá no Hotel Fazenda Colina Verde, em São Pedro (SP), entre 9 e 12 de Novembro
de 2009. Para informações acesse: http://www.sbq.org.br/2bcnp

Aniversariantes
Os aniversariantes do mês de Junho são: Prof. Sérgio Faloni de Andrade (26) e mestrando
Rodrigo da Silva Muceneeki (27). Parabéns a todos!

Processo Seletivo MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Inscrições de 11 de maio de 2009 a 15 de julho de 2009

Etapas:
1. Processo de inscrição: De 11/05/2009 a 15/07/2009 das 8:00h às 12:00h e das13:30h às 17:30h
2. Prova de Proficiência: 20/07/2009 das 9h às 12h
3. Entrevista: 20/07/2009 a partir das 13:30h e 21/07/2009 a parir das 8:30h
4. Divulgação dos resultados: 24/07/2009 até às 17:30h
6. Matrícula para os aprovados: 30/07/2009 a 31/07/2009 das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h
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