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Este é o nosso último informativo do ano e aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal e
um novo ano com saúde, realizações e esperanças renovadas. Agradecemos a atenção dos
leitores e àqueles que contribuem para a divulgação de notícias e eventos de interesse.
Que o descanso das férias seja fonte de futura renovação de idéias e entusiasmo para o
próximo ano. Acreditamos na importância de nossa contribuição para as Ciências
Farmacêuticas e a conseqüente melhoria da qualidade de vida de todos.

Qualificação de dissertação do PMCF
Mestranda: Isabel Daufenback Machado
Data e local: 11 de Dezembro de 2009 as 13:30 h, Campus Itajaí, no Bloco 27, sala 313
Orientador: Profª. Drª. Ednéia Casagranda Bueno
Membros da Banca: Profª. Drª. Ednéia Casagranda Bueno (Presidente), Profª Drª. Cristiani
Bürger e Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz.
Tema: “Avaliação da atividade proliferativa de células mononucleares humanas in vitro ao
norfloxacin e derivados sintéticos”.
Qualificação de dissertação do PMCF
Mestranda: Rosana Custódio da Luz Castellain
Data e local: 17 de Dezembro de 2009 as 14:00 h, Campus Itajaí, no Bloco 27, sala 305
Orientadora: Profª. Drª. Marcia Maria de Souza
Co-orientador: Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho
Membros da Banca: Profª. Drª. Marcia Maria de Souza (Presidente), Prof. Dr. Valdir Cechinel
Filho, Profª. Drª. Nara Lins Meira Quintão e Prof. Dr. Rivaldo Niero.
Tema: “Avaliação farmacológica da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato
bruto, fração e composto isolado procianidina B2, obtidos das folhas de Litchi chinenses”.

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> São 15 (quinze) vagas disponíveis e o processo de
inscrição que começou em 03/11/2009 vai até 29/01/2010
Assista o vídeo do nosso curso no Youtube através do link

http://br.youtube.com/watch?v=4nWQ3I6XkFs
Projetos Aprovados do PMCF
Três projetos do Edital MCT/CNPq 14/2009 - Universal, sendo dois da Faixa A, um da Profª.
Angélica Garcia Couto e outro do Prof. Clóvis Antonio Rodrigues, e um projeto na Faixa B do
Prof. Valdir Cechinel Filho.
Um projeto do Edital FAPESC 08/2009 do Prof. Alexandre Bella Cruz em colaboração com
Prof. Clóvis Antonio Rodrigues e Profª. Cristiani Bürger.

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, em 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 que se estende até 21/12/2009.
Maiores informações estão disponíveis através do site: http://www.fepafarfefas2010.com

Aniversariantes
Os aniversariantes do mês de Dezembro são: Carla de Souza Antonialli (12), Alessandro
Conrado de Oliveira Silveira (13), José Roberto Santin (15) e Rosana Custódio da Luz
Castellain (22).
Parabéns a todos!
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