
 
Ano 3, n° 28, 10/08/09 - UNIVALI 
 
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: Maria de Fátima Ruiz Martins 
Data e local: 31 de Agosto de 2009 as 14:00 h, Campus Itajaí, no Bloco 27, sala 313 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz  
Membros da Banca: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz (Presidente - UNIVALI), Profª Drª. Ednéia 
Casagranda Bueno  (Membro Interno – UNIVALI) e Dr. Prof. Dr. Ricardo José Nunes (Membro 
Externo – UFSC). 
Tema: "Análise do potencial antimicrobiano de precursores e derivados quinolônicos análogos 
de norfloxacino" 
 
 
Reuniões dos grupos de pesquisa 2009 II 
Novo horário: Das 13:30 às 14:15 – Sala 313 – Bloco 27 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A UNIVALI agora tem acesso ao Portal Capes 
Informamos que o portal capes já esta disponível a todos no site da Univali, quando estiverem 
utilizando a nossa rede. Univali assinou convênio junto à Capes, e terá acesso a mais duas 
importantes Bases de Dados: Science Direct e Scopus. 
 
Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) 
As inscrições para concorrer à bolsa PQ do CNPq estão abertas até 18 de Agosto de 2009, 
que deverão ser realizadas através de formulário on-line. 
 
CNPq vai autorizar coleta de fauna e flora 
Acordo entre ministros da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente tira do Ibama competência 
de licenciar pesquisa. Projeto ainda precisa ser submetido ao Congresso. Veja reportagem na 
íntegra clicando aqui. 
 
CEBRID 
É o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que funciona na UNIFESP 
(antiga Escola Paulista de Medicina). É uma entidade sem fins lucrativos e existe  
exclusivamente para ser útil à população. Além de cursos e reuniões científicas sobre o 
assunto Drogas, publica livros, faz levantamentos sobre o consumo de drogas, mantém um 
Banco de trabalhos científicos brasileiros sobre o abuso de drogas (mais de 4.000) e publica 
um Boletim trimestral, que você pode acessar através do endereço: 
http://www.cebrid.epm.br/index.php 



 
Pós-Doc SUS 
Programa de Estágios Pós-Doutorais em Saúde Humana foi criado para incrementar ações de 
capacitação em áreas prioritárias de pesquisa em saúde. Com duração de cinco anos, vai 
oferecer 30 bolsas por ano. Ou seja, formará 150 pós-doutores em áreas prioritárias para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). As linhas temáticas para 2009 são pesquisa biomédica, saúde 
coletiva e desenvolvimento de produtos industriais em saúde. 
 
 
Prêmio Instituto Claro 
A Claro estimula e reconhece iniciativas de estudantes, professores, educadores e instituições 
educativas. As inscrições estão abertas para concorrer ao Prêmio, e vão até 4 de setembro. 
Poderão ser feitas através do Portal do Instituto, onde estarão disponíveis o regulamento e 
fichas de inscrição para cada modalidade e categoria. 
 
 

 
 
IV Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais 
Participem do IV Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais que será realizado em 
Cuiabá, dias 31 de agosto e 1 de Setembro do corrente. O evento consiste em uma das 
principais atividades formativas da Rede Iberoamericana  
de Estudo e Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesse 
Farmacêutico. Visite o site: http://www.ivsimposiodeplantas.com.br 
 
GC/MS & GC/MS/MS 
O curso de "Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (Teoria e Prática em 
Laboratório)" no Instituto Internacional de Cromatografia (I.I.C.) ser realizado entre 21 e 24 do 
mês de Setembro em São Carlos (SP). Maiores informações através do site do Instituto: 
http://www.iicweb.org 
 
III Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos 
O Evento será realizado em Fortaleza (CE), entre 26 a 30 de outubro de 2009 e terá como 
tema central “Incorporando o uso racional de medicamentos às práticas profissionais em 
saúde”. Maiores informações sobre inscrições e programação do evento poderão ser obtidas 
por meio do web site do congresso: http://www.congressourm.com.br  
 
III Encontro Nacional de Pós-graduação na Área de Ciências da Saúde 
O evento será realizado de 28 a 30 de outubro no Summerville Beach Resort, Porto de 
Galinhas (PE). O objetivo do Encontro será estimular a integração entre os Programas nas 
várias áreas em Ciências da Saúde e promover maior interação dos Coordenadores de Área 
da Capes com os respectivos Coordenadores de Programa, além de estimular a participação 
do representante discente do Conselho dos Programas de Pós-graduação. Para maiores 
detalhes, acesse o site: http://www.pppg2009recife.com.br 
 
Brazilian Conference on Natural Products 
Estão abertos os processos on-line para inscrição e submissão de resumos para o evento (2nd 
BCNP) através do endereço http://www.sbq.org.br/2bcnp. O evento, a ser realizado entre 
9 a 12 de novembro de 2009, é considerado um dos maiores na área de produtos naturais da 
América do Sul. O prazo para inscrição é até dia 21 de agosto. 
 
II ICDDT 2010 
Segunda Confrência de Descoberta de Drogas e Terapia, acontecerá em Dubai (Emirados 
Árabes), entre 1 e 4 de Fevereiro de 2010. Para maiores detalhes acesse o web site da 
conferência: http://www.icddt-tm.com 
 
 



 
 
Aniversariantes 
Os aniversariantes do mês de Agosto são: Vanessa Duarte Claudino (04), Marina Elisa Felippe 
(10), Elisa Dalmora Muller e Talita Elisa Berté (17), Silvia Aparecida Ramos (18), Gislaine 
Francieli da Silva (21), Juliana Paula de Souza (24), Prof. Alexandre Bella Cruz (27) e Priscila 
Martins (30). 
Parabéns a todos! 
 
Nova turma  

 
Sejam bem vindas!!! 

 
 

 
 

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. 



 
 
 
 
 

 


