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Neste mês o Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da UNIVALI comemora seus 
10 anos de existência, veja a programação de seminário e jantar comemorativo do dia 18.03.10 
e participe deste momento de confraternização!  

Veja abaixo a Agenda do PMCF, os eventos que ainda estão com inscrições aberta e muitas 
outras notícias de interesse. Boa leitura! 

 

Comemoração dos 10 anos do PMCF 
No dia 18 de março haverá um seminário com o Prof. Eliezer J. Bareiro (UFRJ) “A Química 
Medicinal na cadeia de inovação em fármacos", às 15:00h no auditório do curso de 
Farmácia e um jantar comemorativo aos 10 anos do PMCF, por adesão, no Restaurante 
Castelo Montemar – Itajaí. O Prof. Eliezer realizou a aula inaugural do PMCF em março de 
2000 e gentilmente aceitou o convite para voltar ao Programa. Confirme sua presença até dia 
04.03 com a secretaria. 
 
Defesa de dissertação do PMCF  
Mestranda: Gislaine Franciele  
Data e local: 29 de Março de 2010 as 14:00 h, Campus Itajaí, no Bloco 27, sala 313 
Orientador: Profª. Drª. Nara Lins M. Quintão 
Membros da Banca: Profª. Drª. Nara Lins M. Quintão (Presidente), Prof. Dr. Sérgio Faloni de 
Andrade (Co-Orientador), Prof. Dr. Rivaldo Niero (membro) e Profª. Drª. Maria Martha Campos 
(PUC - RS) (Membro Externo) 
Tema: “AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-HIPERNOCICEPTIVO E ANTIINFLAMATÓRIO DE 
IMIDAS CÍCLICAS” 
 
Reuniões de Grupos de Pesquisa do PMCF 
As reuniões semanais dos Grupos de Pesquisa reiniciam no dia 11.03, às 13:30h na sala 313 
do bloco 27. A agenda das reuniões será divulgada em breve.. 

 

Prêmio de melhor trabalho apresentado na Escola de Verão em Farmacognosia – 
Florianópolis - 7-12 fevereiro de 2010 
A mestranda Jaqueline Góes, orientada pela Profa. Dra. Ruth Meri Lucinda da Silva, com a 
colaboração do aluno de Farmácia Bruno Fonseca-Santos e a Profa. Angela Malheiros, ganhou 
o prêmio da Sociedade Brasileira de Farmacognosia de melhor trabalho do evento, com o 
trabalho intitulado “Otimização e Padronização de extrato das flores de Allamanda cathartica L. 
e avaliação da atividade antioxidante in vitro”. Parabéns a todos! 
 
Destaque para a Rede Iberoamericana de estudo e aproveitamento sustentável da 
biodiversidade regional de interesse farmacêutico – RIBIOFAR-CYTED 
A Rede RIBIOFAR, coordenada pelo Prof. Valdir Cechinel Filho do PMCF recebeu convite para 
apresentar seus resultados por ocasião do 25° aniversário do CYTED em Madrid este ano, pela 
qualidade do trabalho realizado e pelo impacto positivo sobre a Iberoamerica. Parabéns ao 
coordenador e a todos os participantes da Iberoamerica. 
 



Avanços no projeto Aleurites, parceria da UNIVALI com a Eurofarma-SP 
Em 2009 foram produzidos os lotes industriais de extrato seco de Aleurites moluccana 
(parceria com a Centroflora) que serão utilizados na elaboração do primeiro lote industrial de 
comprimidos para a etapa clínica. Estudos preliminares realizados na UNIVALI determinaram a 
formulação inicial do comprimido os quais serão reproduzidos em escala industrial na 
Eurofarma. O estudo farmacocinético realizado pela empresa Magabi (SP) definiu a dose inicial 
do comprimido pelo doseamento do marcador no plasma. Em breve será feita a submissão 
regulatória junto à ANVISA para possibilitar o início da etapa clínica fase I. Com o avanço do 
projeto, em breve poderemos ter no mercado uma inovação farmacêutica como fruto da 
interação Universidade-Empresa. 
 
Acesso ao JBCS (Journal of Brazilian Chemical Society) Volume 21 (2)  
Acesse em:http://www.sbq.org.br/publicacoes/beletronico/bienio0810/boletim909.htm 
 
Você conhece a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF)? 
A ABCF representa a área da Farmácia junto à CAPES, ao CNPq e demais entidades de 
fomento, colabora na promoção de eventos da área e é fundamental para definir políticas de 
investimentos na área farmacêutica. Recentemente foi aprovada para associar-se à SBPC 
Acesse [www.abcfarm.org.br] e associe-se. Uma associação forte é fundamental para as 
conquistas e avanços das Ciências Farmacêuticas. 
 
Veja os resumos dos artigos mais acessados em 2009 de Journal of Natural Products  
Acesse http://pubs.acs.org/journal/jnprdf?cookieSet=1 
 
Acesso ao volume 33 (1 e 2) da Química Nova 
Acesse http://www.sbq.org.br/publicacoes/beletronico/bienio0810/boletim905.htm 
 
Editais investem R$ 70 milhões para fortalecer o sistema de pós-graduação e o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia  
Acesse http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0201.htm 
 
Prêmio Jovem Cientista 
Inscrições abertas até 30/06/2010 

Acesse http://www.jovemcientista.cnpq.br/  

TRF suspende liminar a farmácias contra regra da Anvisa 

O Tribunal Regional Federal (TRF) de Brasília suspendeu parcialmente a liminar que garantia à 
Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) o direito de 
comercializar não-medicamentos e serviços, além de vender remédios sem prescrição médica 
em prateleiras ao alcance do consumidor. Com a decisão, as 28 redes que representam as 2,6 
mil lojas vinculadas à entidade terão de se submeter às regras definidas na resolução 44 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada há seis meses e que entrou em 
vigor ontem. A decisão vale para todo o País, exceto o Distrito Federal. 
 
Brasil enfrenta “apagão” de mão de obra especializada, incluindo farmacêuticos 
Saiu na Folha de São Paulo de 14 de fevereiro de 2010: “Empresas deixam de preencher 1,6 
milhão de vagas, incluindo postos para engenheiros e farmacêuticos. A escassez de 
qualificação já é considerada um gargalo comparável à falta de infra-estrutura/logística e à alta 
carga tributária”. Farmacêuticos, qualifiquem-se. 
 
Edital de Processo Seletivo para Docentes – Uniso - abril/maio de 2010 
Acesse www.uniso.br. 
 
Cursos de idiomas com inscrições abertas até 10 março – Nelle – UNIVALI 
O Nelle, escola de idiomas da Univali, está com inscrições abertas para novos alunos até dia 
10 de março. O Nelle oferece cursos de inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. O 
investimento, para níveis iniciantes é de 1 + 4 vezes de R$ 119,88 ou à vista com 10% de 
desconto. Alunos da Univali têm 5% de desconto e egressos 15%. O Nelle oferece ainda aulas 
para todos os níveis de aprendizado. Informe-se pelo telefone (47) 3341-7574 ou e-mail Mais 
informações em: nelle@univali.br.  



 

4ª Conferencia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação-  Brasília -26/28 de maio 
Acesse www.cgee.org.br/cncti4 
 
I Simpósio Virtual de Farmácia – 3-4 março 2010 
Temas: Piso Salarial, Mercado de Trabalho, RDC 44 entre outros 
Realizado por: Portal Educação, FEIFAR, CFFe CRF-MS 
Acesse http://www.portaleducacao.com.br/parceiro/cursos/cursos_detalhes.asp?id=639  
 
7th. International Symposium on Natural Polymers and Composites - New Orleans (EUA) 
– 7-10 setembro 2010 
O simpósio visa discutir as propriedades químicas e físico-químicas e aplicações de polímeros 
naturais para o desenvolvimento e melhoria da performance de materiais 
Acesse http://www.imc2010.com.br/index.htm 
 
Simposio de Productos Naturales CNIC2010, Habana, Cuba – 21 junho a 01 julho 2010-
03-02 
TEMAS: Biomateriales y materiales nanoestructurados; Simposio de Productos Naturales 2010, 
Simposio de Enfermedades Infecciosas y Vacunas, Simposio sobre Diagnóstico Microbiológico 
y Actualización de la Resistencia Bacteriana, imposio Internacional de Aplicaciones del Ozono 
y V Simposio Internacional de Medio Ambiente, Simposio Internacional de Vigilancia y 
Prospectiva Tecnológica,  Taller Internacional de Estudios Cienciométricos sobre las Ciencias 
Biomédicas, Nuevas Tendencias en Medicina Nuclear. Resumos até 31 de março 
Acesse: www.congresocniccuba.com 
 
1ª Reunión Internacional de Ciencias Farmacéuticas (RICiFA) – Córdoba (Argentina)- 24-
25 junho 2010 
Haverá um programa de bolsas para alunos de graduação e pós-graduação 
Acesse www.fbioyf.unr.edu.ar/ricifa* 
 
Curso de Especialização em Fitoterapia e Tecnologia Farmacêutica – UNIVALI 
Voltado à qualificação profissional para atuação em fitoterapia aplicado à atenção primária de 
saúde ou produção de medicamentos e cosméticos a partir de plantas medicinais.  
Inscrições até 31 de março 
Acesse www.univali.br/pos 
 
Curso de Especialização em Hematologia Clínica – UNIVALI 
Voltado à qualificação, atualização e aprofundamento dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos na área.  .  
Inscrições até 31 de março 
Acesse www.univali.br/pos 
 

 

Aniversariantes do mês! 
Completam, em março, mais um aninho de vida os Profs. Marcia Maria de Souza 
 (06) e Tania Mari Bellé Bresolin (25) e os mestrandos: Vera Lúcia Lângaro Amaral 
 (11), Thaisa Baccarin (27). Parabéns! 

 

Pharm@kon é uma publicação quinzenal do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas. 
Organizadoras: Profª Tânia Mari Bellé Bresolin Editoração: Helenize Heyse Moreira 
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. 



 


