Ano 3, n° 30, 06/10/09 - UNIVALI
Veja as Notícias e os Eventos da nossa área. Boa leitura!
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link

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

Prêmio Scopus 2009
É com grande satisfação que comunicamos que o Prof. Dr. Rosendo Augusto Yunes, que tem
colaborado conosco no PMCF, foi indicado pela Elsevier e pela CAPES como um dos
agraciados pelo Prêmio Scopus 2009. O Prêmio Scopus é o reconhecimento dos
pesquisadores brasileiros que em sua carreira acadêmica apresentam uma produção científica
de alto destaque e excelência retratada na base de dados Scopus, a mais ampla base de
resumos e citações de literatura científica mundial. A premiação será realizada no dia 28 de
Setembro no Rio de Janeiro.
Chamada Pública FAPESC 11/2009
Prêmio Mérito Universitário Catarinense
Poderão participar do processo seletivo dessa chamada estudantes universitários regularmente
matriculados entre o segundo e o antepenúltimo semestre do curso, em qualquer área do
conhecimento. Os projetos e toda a documentação deverão ser encaminhados à Gerência de
Pesquisa da UNIVALI até o dia 14/10/2009. Para ter acesso ao Edital, clique aqui.
II Edital de Premiação de Pesquisadores e Trabalhos Científicos - 2009
Este edital está sendo lançado pela Rede de Pesquisa sobre Drogas, por meio da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. Serão premiadas as seguintes modalidades:
Novo Talento de Iniciação Científica, Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado, Jovem
Pesquisador de Mestrado, Jovem Pesquisador de Doutorado e Pesquisador Sênior. As
propostas deverão ser enviadas até o dia 20/10/2009. O Edital completo pode ser acessado no
site http://www.obid.senad.gov.br
Novo código de ética proíbe médico de vender remédio
O novo Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, veta a participação de
médicos em consórcios para realização de procedimentos, como cirurgias plásticas. Eles
também estão proibidos de obter vantagens financeiras pela comercialização de
medicamentos, órteses e próteses.
Bolsa Pós-Doc
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Farmácia – Área de Análises
Clínicas informa que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 2 (duas)
bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES. O período de inscrição vai
de 28/09 a 18/10/2009, que deverão ser encaminhadas para o e-mail pgac@usp.br ou
entregues diretamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Farmácia, Área de
Análises Clínicas, no Bloco 17 da FCF-USP, São Paulo.

VIII Seminário de Iniciação Científica - UNIVALI
O evento ocorrerá nos dias 07 e 08 de Outubro no bloco 05 do Campus de Itajaí, e tem por
objetivo valorizar e destacar a Iniciação Científica nas atividades de pesquisa; divulgar,
acompanhar e avaliar os trabalhos de Iniciação Científica; além de promover o intercâmbio de
conhecimento.
Para maiores informações acesse o link do evento clicando aqui.
XVI Congresso Brasileiro de Toxicologia
Serão abordadas as principais áreas tradicionais da Toxicologia e também temas novos,
estabelecidos ou emergentes, assim como assuntos referentes às áreas da Toxicologia no
âmbito regulatório, institucional, epidemiológico e profissional.
Entre 10 e 14 de Outubro, em Belo Horizonte, MG. Para mais informações, acesse:

http://www.toxicologia2009.com

XI Congresso Brasileiro de Ciência em Animais de Laboratório
II Fórum de Comissões de Ética no Uso de Animais
Este será o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório
(SBCAL) após a mudança de seu antigo nome, Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(COBEA). O tema central deste congresso será a divulgação das diferentes áreas da Ciência
em Animais de Laboratório e sua importância para as outras áreas da ciência e para o
desenvolvimento científico. O congresso será realizado em São Paulo de 20 a 22 de Outubro
de 2009 na sede IPEN/CNEN no campus da USP-SP. Veja mais em:

http://cobea.org.br/congresso2009

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
Escola de Verão em Farmacognosia 2010
A Sociedade Brasileira de Farmacognosia, em conjunto com o Laboratório de Farmacognosia
da UFSC e a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, está organizando a Escola de
Verão em Farmacognosia, que será realizada de 7 a 12 de fevereiro de 2010 nas
dependências da UFSC. A programação e informações sobre o evento podem ser encontradas
na página do evento (clique aqui) e as inscrições estarão abertas a partir de 01 de
Novembro.

Aniversariantes
a
Os aniversariantes do mês de Outubro são: Aline Debrassi (07), Philipe Costa (08), Prof .
Fátima de Campos Buzzi (21), Clarissa de Medeiros Amorim (23) e Jerusa Adriano (23).
Parabéns a todos!
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