
 
Ano 3, n° 31, 09/11/09 - 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 
 
 

 
 
Inscrições para o Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas 
O PMCF está com inscrições abertas para a nova turma de 2010. O Edital está disponível em 

nosso site <http//www.univali.br/pmcf> Número de vagas corresponde a (quinze) e o 
processo de inscrição vai de 03/11/2009 a 29/01/2010 

 
Univali é premiada no Guia do Estudante 
“A Univali é a melhor universidade catarinense na categoria Instituições Privadas”, segundo 
ranking do "5º Prêmio Melhores Universidades”, do Guia do Estudante Abril e Banco Real 
Grupo Santander. A Univali foi considerada, também, a 10ª melhor do Brasil (sete entre as dez 
primeiras estão localizadas em capitais) e a 5ª da Região Sul. Além disso, teve o curso de 
Gastronomia como o melhor do País e foi a 3ª na área do conhecimento de Artes e Design de 
todo o Brasil. No ano passado, a Univali foi a melhor em Ciências Naturais.  
 
Bolsa da Capes de mestrado 
Prof

a
. Angela Malheiros em conjunto com as professoras Christiane Meyre da Silva Bittencourt 

e Cristiani Bürger, aprovaram o projeto “Estudos fitoquímicos biodirecionados à atividade 
antiacetilcolinesterase de algumas plantas medicinais da flora catarinense” pela Rede de 
Produtos naturais que foi contemplado com uma bolsa da Capes de mestrado. Parabéns pela 
conquista! 
 
Qualis 
Novo Qualis está gerando discussão, rendendo matéria em "O Estado de São Paulo" 

(Ranking coloca revistas científicas brasileiras em "risco de extinção") e agora em 

"Clinics" vol.64, n.8, pp. 721-724, 2009 (O novo Qualis, não tem nada a ver com a 
ciência do Brasil). Para ter acesso às reportagens, clique sobre as respectivas citações. 
 
Bolsa Pós-Doc 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRGS informa que está 
aberto edital para preenchimento de duas vagas de Pós-Doc para o projeto "Decoberta e 
Desenvolvimento de Novos Fármacos e Nanomedicamentos Antitumorais e Neuroativos de 
Origem Natural e Sintética". Mais informações na página do PG 

<http://www.ufrgs.br/ppgcf> 
 
Projeto Aprovado na Rede de Tecnologia Farmacêutica e Garantia da Qualidade INCT-if 
 
A Profa. Ruth M. Lucinda Silva e a Profa. Tania M. B. Bresolin aprovaram projeto intitulado 
“Incorporação de rivastigmina em matriz de O-carboximetilquitosana de liberação prolongada 
por via oral” e receberão ajuda de custo para o desenvolvimento do projeto. 
 
 



 
 
Seminário Internacional 
Palestra “Estratégias para la busqueda de compuestos bioactivos de plantas medicinales. 
Algunos ejemplos de êxito con plantas del México” será realizada pelo Prof. Dr. Luis Manuel 
Peña Rodrigues (México) no PMCF da Univali no dia 20 de Novembro, as 11:00 h, na sala 305, 
do bloco 27, Campus de Itajaí. 
 
IV Seminário de Rotas Tecnológicas da Biotecnologia no Brasil 
Este evento será realizado pela FIPASE – Fundação Instituto Pólo Avançado de Saúde de 
Ribeirão Preto, proporcionará nos dias 11 a 13 de Novembro de 2009 discussões e interações 
entre diferentes atores, como empresários, empreendedores, pesquisadores, e investidores, a 
fim de impulsionar o surgimento de novos projetos e a identificação de rotas tecnológicas com 
potencial de sucesso no Brasil. Para mais informações acesse: 

http://www.seminariobiotecnologia.com.br 
 
I Simpósio Nacional em Ciências Farmacêuticas Básicas e Aplicadas 
“Fronteiras do Conhecimento e Políticas de Inovação” será o tema deste evento, que 
acontecerá no dia 27 de Novembro de 2009, no Imirá Plaza Hotel, Natal, RN. 

Para maiores informações, clique aqui. 
 
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. Também será oferecido um prêmio equivalente a R$ 2.000,00 ao 
aluno de mestrado com o melhor trabalho. A programação e informações sobre o evento 

podem ser encontradas na página do evento (clique aqui) e as inscrições já estão abertas. 
 
XX Congresso Pan-Americano de Farmácia 
XIV Congresso da Federação Farmacêutica Sul-Americana 
VII Conferência Pan-Americana de Educação Farmacêutica 
Este é o segundo maior Congresso de Farmácia do mundo, e será realizado em Porto Alegre, 
RS, Brasil, entre 25 e 29 de Maio de 2010. O tema principal do evento será “Segurança do 
Paciente, o Farmacêutico faz a diferença”. Já estão abertas as inscrições para submissão dos 
trabalhos científicos até 21/12/2009. As informações sobre o Congresso, inscrições e 
submissão dos trabalhos científicos estão disponíveis através do site: 

http://www.fepafarfefas2010.com 
 
 

 
 
Aniversariantes 
Os aniversariantes do mês de Novembro são: Ana Paula de Oliveira (2), Fernanda Cristina 
Stenger (6), Prof. Valdir Cechinel Filho (8), Jaqueline Aparecida Góes (15), Vania do 
Nascimento Scherer (22), Pamela Padaratz (23) e Prof. Clóvis Antonio Rodrigues (28). 
Parabéns a todos! 
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