Ano 3, n° 29, 11/09/09 - 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

Vagas remanescentes para o PMCF
O PMCF da UNIVALI está com edital aberto para interessados nas vagas remanescentes do
Processo Seletivo PMCF 2009 II. As inscrições podem ser realizadas entre 1 e 30 de Setembro
de 2009. Para maiores informações acesse a página do PMCF ou entre em contato com a
secretaria pelo email poscf.ccs@univali.br ou pelo fone 47-3341-7932.
Defesa de dissertação do PMCF
Mestranda: Jerusa Adriano
Data e local: 23 de Setembro de 2009 (quarta-feira) às 9:00 h, Campus Itajaí, no Bloco 27, sala
313
Orientadora: Profª. Drª. Angélica Garcia Couto
Membros da Banca: Profª. Drª. Angélica Garcia Couto (Presidente - UNIVALI), Profª Drª. Ruth
Meri Lucinda Silva (Membro Interno – UNIVALI) e Profª. Drª. Mara Lane Carvalho Cardoso
(Membro Externo – UEM).
Tema: “Desenvolvimento de Forma Farmacêutica Tópica Gel Contendo o Extrato Seco de
Ipomoea pes-caprae”.

Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação
Na última Sexta-feira, dia 11, o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Conciti)
foi unânime em aprovar a proposta de Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação.
A política tem como foco o desenvolvimento sustentável com base na educação, na CT&I.
Aproximadamente R$40.250.000,00 serão repassados por meio de 7 chamadas públicas. A
mais importante delas disponibilizará R$18 milhões para as melhores propostas de Secretarias
de Desenvolvimento Regional.
Veja a reportagem completa no site da FAPESC
Novo medicamento para hipertensão
Droga de administração oral desenvolvida na UFMG vai começar a ser testada em humanos. A
transformação do princípio ativo (peptídeo: angiotensina 1-7) em comprimidos foi possível
graças a recursos da nanotecnologia. Leia a reportagem na íntegra acessando:

http://cienciahoje.uol.com.br/150823
Chamada Pública Universal 07/2009 – Fapesc
Propostas para apoio financeiro a pesquisas que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado de Santa Catarina, em qualquer
área do conhecimento, exceto Ciências Agrárias. A data limite para submissão das propostas é
25 de Setembro de 2009. O Edital está disponível em: http://www.fapesc.rct-

sc.br/editais.php

Chamada Pública em Ciências Agrárias 08/2009 - Fapesc
A presente chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a pesquisas
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e
inovação no Estado de Santa Catarina na área de conhecimento das Ciências Agrárias. A data
limite para submissão das propostas é 2 de Outubro de 2009
O Edital está disponível em: http://www.fapesc.rct-sc.br/editais.php
Propostas de cooperação internacional para convênios bilaterais
Submissão de propostas de financiamento para atividades de cooperação internacional com a
Bélgica, Colômbia, Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França Itália, México e Uruguai vai até 17
de Setembro. Podem se candidatar pesquisadores e especialistas que tenham vínculo
empregatício com instituições de ensino superior (IES), centros e institutos de pesquisa e
desenvolvimento. Os temas devem se enquadrar em áreas como Ciências Aplicadas; Ciências
Biomédicas; Nanotecnologia; Biotecnologia; Agroindústria, dentre outras.
O Edital 15/2009 está disponível em: http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/015.htm

O evento ocorrerá na UNIVALI campus de Itajaí entre 21 e 25 de Setembro de 2009
e tem por objetivo oportunizar encontro para atualização, integração e reflexão de estudantes e
profissionais da área de Ciências Farmacêuticas e demais áreas afins, por meio de atualização
em cursos, palestras e conferências; discutir a integração do ensino de graduação e pósgraduação na área farmacêutica.
Inscrições e Informações - www.univali.br/eventos

Contato:
E-mail: jf2009@univali.br
Fone: (0xx47) 3341-7664 / 7540

Lançamento do livro:
"Fármacos e Medicamentos: uma abordagem multidisciplinar", organizado pelos Profs. Valdir
Cechinel Filho e Tania M. B. Bresolin durante a VIII Jornada Farmacêutica, no dia 24 de
setembro às 9:30h.
III Encontro Nacional de Pós-graduação na Área de Ciências da Saúde
O evento será realizado de 28 a 30 de Outubro de 2009, 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.
Para maiores informações acesse http://www.pppg2009recife.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

IV Seminário de Resistência Bacteriana e III Seminário de Resistência Microbiana
Os eventos ocorrerão em conjunto no Centro de Convenções da Bahia, no auditório Oxalá, em
Salvador, BA, em 6 e 7 de Novembro de 2009. Informações a respeito poderão ser obtidas
através do site http://www.inib.com.br/eventos/srb4
Escola de Altos Estudos implementada na Área de Farmácia na CAPES
A Escola de Altos Estudos em Toxicologia foi organizada pelos Programas de Pós-Graduação
em Toxicologia da FCF-USP e FCFRP-USP e será oferecida em Ribeirão Preto-SP, no período
de 30 de novembro a 11 de dezembro.
Para maiores informações acesse o site http://www.fcf.usp.br/altosestudostoxicologia
II International Conference on Drug Discovery and Therapy
Considerado pelos organizadores o único evento que reúne todas as áreas de Ciências
Farmacêuticas, ocorrerá em Dubai, UAE, entre 1 e 4 de Fevereiro de 2010. Para maiores
detalhes e inscrições, visite a página do site na Web: http://www.icddt-ddpr.com

Aniversariantes
a
Os aniversariantes do mês de Setembro são: Prof . Marina da Silva Machado (02), Nicole
a
Anzanello Meira (13), Prof. Rivaldo Niero (14), Prof . Angela Malheiros e Thaís Aparecida
Tomio (15). Parabéns a todos!
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