
�
� ����������	��
��
	�
���� � �� � ���
 
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 
 
 

 
 
Qualificação para defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Maria de Fátima Ruiz Martins 
Data e local: 15 de Julho de 2009 as 14:00 h, Campus Itajaí, Bloco 27, sala 313 
Membros da Banca: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz (Orientador), Profª Drª. Ednéia Casagranda 
Bueno e Profª Drª. Fátima de Campos Buzzi. 
Título: “Análise do potencial antimicrobiano de novas quinolonas”. 
 
Defesa de dissertação do PMCF 
Mestranda: Carla de Souza Antonialli 
Data e local: 17 de Julho de 2009 as 14:00 h, Campus Itajaí, Bloco 27, sala 313 
Orientadora: Profª Drª. Nara Lins Meira Quintão (Orientadora), Profª Drª. Márcia Maria de 
Souza (Co-orientadora), Prof. Dr. Carlos Parada (UNICAMP) e Profª Drª. Cristiani Bürger 
(UNIVALI). 
Título: “Avaliação do efeito do ácido mirsinóico B em diferentes modelos de hipernocicepção 
inflamatória e neuropática persistente em camundongos”. 
 
 

 
 
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD 
Cerca de 17 milhões de reais foram reservados aos projetos que forem aprovados. A  inscrição 
deverá ser feita apenas on-line até 10 de Julho próximo, no link “Editais abertos – PNPD” do 
site da Capes. 
 
Editais de Pesquisa ProBIC e PIBIC/CNPq 
Eestão abertas as inscrições para os editais de iniciação científica. A submissão de projetos 
poderá ser feita até 12/07/2009. Acesse o link editais da página da UNIVALI 
 
PPPs da saúde gerarão economia anual de R$ 160 milhões 
Parcerias para a produção de 24 fármacos têm o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva 
e a inovação da indústria farmacêutica nacional. Medicamentos serão destinados ao SUS 
Cerca de 24 produtos serão fabricados e destinados a pacientes atendidos SUS. 
Clique aqui para acessar a reportagem na íntegra 
 
Consultas Públicas 
Foram abertas duas novas consultas públicas sobre a área de fitomedicamentos: 
Consulta Pública nº 35, de 12 de Junho de 2009. D.O.U de 23/06/09 - Dispõe sobre a 
notificação de drogas vegetais junto à ANVISA. 



Consulta Pública nº 36, de 12 de junho de 2009. D.O.U de 23/06/09 - Dispõe sobre as Boas 
Práticas de Fabricação de Drogas Vegetais Sujeitas a Notificação. 
Também a Farmacopéia revisa padrão de qualidade de 32 plantas medicinais plantas com uso 
na medicina popular. 
Para conhecer e participar da consulta pública acesse o site da ANVISA 
 
Edital Universal do CNPq 
Estão abertas as inscrições para submissão de projetos no Edital Edital MCT/CNPq n.14/2009 
– Universal. O objetivo deste edital é apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que 
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. A 
data limite para submissão das propostas é: 5 de Agosto de 2009. 
Clique aqui para maiores acessar o edital 
 
Fapesc 
O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS/SC) está aceitando propostas de pesquisas 
voltadas à saúde, priorizando estudos capazes de dar resposta aos problemas de saúde 
baseados no conhecimento científico. Um total de R$ 5 milhões será disponibilizado pela 
chamada pública lançada, que pode ser acessada no site da FAPESC 
 
Passo a passo da inovação  
Livro “Projetos de Inovação Tecnológica”, disponível na internet, apresenta técnicas para 
orientar empreendedores na elaboração de projetos de inovação  
Apresentar técnicas de planejamento, avaliação e tomada de decisões para orientar 
empreendedores e empresas na elaboração de projetos de inovação. Essa é a proposta do 
livro Projetos de Inovação Tecnológica. O livro está disponível para consulta gratuita no site do 
IEL 
 
Prêmio Santander de Ciência e Inovação 
Santander está estimulando aos docentes doutores a inscrever projetos, na categoria Saúde, 
que compreende e engloba todos os processos de investigação das conseqüências clínicas, 
econômicas e sociais da utilização das tecnologias em saúde. Prazo de submissão dos 
projétos é até 23/08/2009. Para meiores informações acesse o site UNIVERSIA 
 
Bolsa de Iniciação Científica Júnior 
Foi lançada a Chamada Pública "Bolsa de Iniciação Científica Júnior" - ICJ - FAPESC/CNPq 
03/2009. Poderão participar do processo seletivo dessa Chamada alunos de 7ª e 8ª séries do 
Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio ou Profissionalizante. 
Veja a chamada na íntegra no site da FAPESC http://www.fapesc.sc.gov.br 
 
Flora Digital do Rio Grande do Sul 
Flora RS atingiu recentemente a marca de 10.000 acessos e cerca de 90.000 visualizações de 
páginas de 40 países diferentes desde o lançamento a oito meses. Atualmente, são em média 
mais de 80 visitas por dia. Acesse o site! http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars 
 
Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas 
A BLACPMA é uma revista de livre acesso onde os visitantes do site podem ler e baixar 
qualquer artigo de interesse. 
http:// www.blacpma.org 
 
Periódico científico aceita publicar trabalho forjado 
Artigo falso foi submetido para publicação ao periódico "Open Information Science Journal" da 
Bentham Science Publishers, empresa responsável pela edição. Segundo os autores, eles 
resolveram encaminhar um falso estudo depois de receber diversos spams solicitando que 
submetessem artigos a um dos "mais de 200 periódicos” da Bentham. Também, segundo eles  
"Uma das coisas que nos chamaram atenção foi o fato de que eles estavam agressivamente 
solicitando manuscritos". Veja a reportagem na íntegra acessando o link abaixo.  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u580486.shtml 
 



Journal of Visualized Experiments (JoVE) 
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 
 
 

 
 
“A Vida Medicada: Ética, Saúde Pública e Indústria Farmacêutica”  
O simpósio pretende criar um espaço de discussão e de reflexão crítica sobre as novas 
estratégias de medicalização do sofrimento e da vida, que acontecerá em Florianópolis nos 
dias 20 e 21 de Agosto de 2009. Para maiores informações sobre o evento acesse: 
http://www.saudecoletiva.ufsc.br 
 
III Congresso Internacional de Saúde da UEM e III CISDEM (Cátedra Iberoamericana-
Suiza de Desarrollo de Medicamentos) 
Os eventos irão ocorrer simultaneamente na Universidade Estadual de Maringá (UEM),  
Maringá (PR), entre 16 e 18 de Setembro de 2009. As inscrições para a apresentação  
Informações podem ser obtidas acessando o site http://www.ccs.uem.br/congresso 
 
 

 
 
Aniversariantes 
Os aniversariantes do mês de Julho são: José Roberto Bresolin (01), Profa. Edneia 
Casagranda Bueno (02), Juliano dos Santos (04), Ana Paula Martin Benitez (06), Profa. 
Cristiani Bürger (13), Adilson Manoel da Cunha e Rodrigo Hermes Zandonai (14), Fábio 
Lazzarotto de Oliveira (15), Karina Luize da Silva Messias (17) e Lisiane Magali Rosa 
Schöninger (28). Parabéns a todos! 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

 
 
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 e Juliano dos Santos. 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. 
 
 


