
 

Ano 4, n° 35, 06/04/10 - UNIVALI 

Damos as boas vindas aos novos alunos, que ingressaram no Programa em março!  

 

Veja abaixo a Agenda do PMCF, os vários concursos para docente e os eventos com 
inscrições aberta, além de muitas notícias de interesse. Boa leitura! 

 

Reunião da Coordenação com os mestrandos 
Participe da reunião e contribua com as discussões de seu interesse, será no dia 08/04 às 
08:00h. 
 
Reuniões de Grupos de Pesquisa do PMCF 
Fique de olho na agenda das reuniões, todas as quintas-feiras, das 13:30-14:15h. 

 

A indústria farmacêutica se dedica, cada vez mais, a encontrar possibilidades de cura 
nas plantas 
Notícia do Correio Braziliense (25/03/10) 
Há 10 anos, o Laboratório de Análise e Produção de Medicamentos da Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, estuda as propriedades do extrato da Aleurites 

moluccana, árvore conhecida popularmente como nogueira-da-índia, que cresce em 
abundância no sul do país. De acordo com a coordenadora do mestrado em ciências 
farmacêuticas da Univali, Tania Mari Belle Bresolin, a planta tem propriedades analgésicas, 
anti-inflamatórias e antifebris. “O embasamento da pesquisa é na medicina popular. 
Geralmente, é assim que funciona. A tradição serve como uma triagem prévia para os estudos 
farmacológicos”, explica. Usada tradicionalmente em forma de chá e emplastros para 
machucados e inflamações, a folha da nogueira-da-índia vai virar comprimido, pomada e uma 
suspensão pediátrica para combater febre e dores. O estudo mais avançado é o dos 
comprimidos que, na fase pré-clínica, de teste em animais, não mostrou índice toxicológico. 



Veja mais em: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/03/25/cienciaesaude,i=181825/A+INDUSTRIA+
FARMACEUTICA+SE+DEDICA+CADA+VEZ+MAIS+A+ENCONTRAR+POSSIBILIDADES+DE+CURA+N
AS+PLANTAS.shtml 
 
Fixação de mestres e doutores nas empresas – Até 30 de abril 
As inscrições para a segunda rodada do Edital RHAE - Pesquisador na Empresa abriram 
desde 15 de março. O edital tem como principal objetivo apoiar a ida de pesquisadores mestres 
e doutores para as empresas de micro, pequeno e médio porte, atendendo aos objetivos do 
Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento nacional (PAC CTI 
2007-2010) e as prioridades da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). 
Acesse: http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/062.htm  
 
Edital de Processos Seletivos para Docentes (adjunto) – UFRGS - 25/03/2010 a 08/04/2010  
Há 1 vaga para: Desenvolvimento e Produção de Matérias Primas Farmacêuticas. Os 
requisitos Específicos são: Doutorado em Farmácia, Ciências Farmacêuticas ou outras áreas 
relacionadas à produção industrial de matérias primas para uso farmacêutico ou indústria 
farmoquímica e 1 vaga para Farmacocinética e Legislação Profissional Farmacêutica, cujos 
requisitos são: Graduação em Farmácia e Doutorado em Ciências Farmacêuticas ou Farmácia 
Acesse http://www.ufrgs.br/prorh/concursos_abertos/ 
 
Edital de Processos Seletivos para Docentes– UFBA - 30/03/2010 a 28/04/2010. 
Há 4 vagas para docentes na Faculdade de Farmácia (Química Farmacêutica, Farmacognosia, 
Farmácia Clínica e Bioquímica e Análise de Alimentos), além de várias outras vagas para os 
Institutos de Química e de Ciências da Saúde, sendo algumas para Professor Assistente. 
Acesse:http://www.concursos.ufba.br/docentes/2009/editais/minuta_edital_docente_01_2010_s
alvador_2.pdf 
 
Edital de Processos Seletivos para Docentes– USP - 050/03/2010  
Há 6 vagas para Prof. adjunto no Departamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo, com edital aberto durante 90 dias para Bioquímica de Alimentos, 
Imunologia Clínica, Controle Biológico de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, Química 
Farmacêutica, Tecnologia de Fermentações (Biotecnologia Farmacêutica) e  Física Industrial. 
Acesse: http://www.fcf.usp.br/Concursos/sobreFCF_concursos.asp 
 
Fundo voltado para inovação vai captar até R$ 250 milhões 
A Fundação Biominas busca projetos de inovação na área farmacêutica para fazer 
investimentos em novos produtos. O programa Prospecta (criado pela Fundação e pelo 
laboratório francês Sanofi-Aventis) vai focar as áreas de oncologia, diabetes e doenças 
tropicais. A Fundação Biominas vai buscar as melhores propostas em empresas, institutos de 
pesquisas e universidades. O objetivo é selecionar esses projetos para financiá-los. 

 
Empresa inova com cosméticos à base de óleo de avestruz 
Bálsamos e hidratantes são os primeiros produtos colocados no mercado pela Ostrich Cold 
Cream, que opera em Cuiabá sob direção da empresária Tânia Kramm da Costa, de 32 anos. 
Os próximos lançamentos, ainda para o primeiro semestre deste ano, são um creme 
anticelulite e outro para mãos com duas fragrâncias - lavanda e orquídeas - e um terceiro 
contra assaduras para bebês. Todos os produtos são feitos a partir de óleo de avestruz, rico 
em ômega 3, 6 e 9, e vitaminas D e E. Possui ainda propriedades tonificantes, cicatrizantes, 
hidratantes e analgésicas. 
Veja mais em 
http://www.protec.org.br/noticias_inovacao_micro_pequena_empresa.asp?cod=862 

 
Você sabe o que são microfluídicos e sua importância na descoberta de novos 
fármacos? 
Saiba mais, lendo os artigos de acesso livre da “Drug Discovery Today” Vol. 5, issue 3 
http://csemails.elsevier.com/DDT/mar2010/Review1.pdf  
http://csemails.elsevier.com/DDT/mar2010/Review2.pdf 
http://csemails.elsevier.com/DDT/mar2010/Review3.pdf 
 
Acesso gratuito ao Acervo de Revistas “Veja” 



Todas as revistas editadas pela Abril nesses últimos 40 anos, da capa à contra-capa, incluindo 
todas as páginas estão disponíveis. A revista liberou o acervo em comemoração ao seu 
aniversário de 40 anos. O sistema de navegação é similar ao da revista em papel: o usuário vai 
folheando as páginas digitais com os cliques do mouse. Mais de 2 mil edições impressas foram 
digitalizadas por uma equipe de 30 pessoas. O banco Bradesco patrocinou a iniciativa. 
Acesse em http://veja.abril.com.br/acervodigital/ 
 
Livros Digitais – UNESP 
Estão disponíveis publicações digitais da UNESP em  www.culturaacademica.com.br 
 
Artigos de acesso gratuito da Scientia Pharmaceutica (Sci Pharm)  
Acesse: www.scipharm.at/current 
 
Pré-incubadoras de empresas da Univali abre inscrições – até 24 de abril 
Além de alunos e ex-alunos, o edital também é aberto à participação da comunidade. Na Pré-
incubadora, quem deseja ser um empreendedor e possui um projeto significativo vai desfrutar 
de instalações físicas, suporte técnico-gerencial, além de ter oportunidade de partilhar 
experiências com os demais pré-incubados, vivenciando várias etapas até chegar muito perto 
de colocar seu empreendimento no mercado.  
Para participar o candidato precisa apresentar um plano de negócio. Os critérios de avaliação 
são o grau de inovação do negócio, motivação do candidato, relação do empreendimento com 
a cadeia produtiva local, conhecimento do processo e do mercado e viabilidade econômica e 
financeira.  
Acesse: www.univali.br/eventos 
 
Bolsas de espanhol de La Rioja - inscrições até 9 de abril: 
Voltada a alunos de graduação / pós-graduação (até 2 de formatura) de qualquer universidade 
brasileira, as bolsas para ensino de espanhol têm duração de um trimestre. Além do curso em 
uma das melhores universidades da Espanha, os 7 estudantes contemplados receberão uma 
bolsa no valor 2 mil euros, alojamento e seguro saúde.  
Acesse: http://fundacion.unirioja.es/espanol_subsecciones/view/72/formulario-de-solicitac-o. 
 
Guia para a Condução de Estudos não Clínicos de Segurança Necessários ao 
Desenvolvimento de Medicamentos  
A ANVISA divulga a primeira versão deste guia, com acesso disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home/medicamentos 
 
Acesso gratuito aos artigos mais acessados em Química analítica – Willey 
Vários artigos dos periódicos da Wiley estão com acesso livre, tais como: 
“NMR metabolomics and drug discovery” http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/122440111/PDFSTART 
“Application of NMR in Plant Metabolomics: Techniques, Problems and Prospects” 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/122678387/PDFSTART?CRETRY=1&SRETRY=0 
“LC-MS: a powerful tool in workplace drug Testing” http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/122452953/PDFSTART 
Acesse: www.interscience.wiley.com/analytical-science 
 
Curso de Biossintese de Produtos Naturais – UFSC, 12-17 de abril de 2010 
A Sociedade Brasileira de Farmacognosia, em parceria com o PGFar/UFSC, está trazendo o 
Prof. Jared Shaw da Universidade da Califórnia em Davis (USA) que ministrará um curso de 15 
h/a no PPGCF (UFSC). Estão abertas as inscrições para estudantes de pós-graduação em C. 
Farmacêuticas de outros Programas com recomendação da Capes. Para informações e 
inscrição, basta enviar email com seu nome e anexar comprovante de matricula na Pós-
graduação para a Profa. Maique W. Biavatti, no email: maique@ccs.ufsc.br 

 

Uso de plantas medicinais da tradição popular é regulamentado pela ANVISA 
Os benefícios das chamadas “drogas vegetais” passam de geração em geração. Quase todo 
mundo já ouviu falar de alguma planta, folha, casca, raiz ou flor que ajuda a aliviar os sintomas 
de um resfriado ou mal-estar. Unindo ciência e tradição, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) quer popularizar esse conhecimento, esclarecendo quando e como as 



drogas vegetais devem ser usadas para se alcançar efeitos benéficos. A medida faz parte da 
RDC n° 10, de 9 de março de 2010. 
Acesse: 
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=10/03/2010&jornal=1&pagina=52&totalA
rquivos=96 

 

Anvisa publica estudo sobre medicamentos patenteados no Brasil 
Os medicamentos sob patente representam menos de 1% do consumo e mais de 10% dos 
gastos com medicamentos no Brasil. Já os medicamentos genéricos totalizam cerca de 13% do 
consumo e menos de 8% dos gastos. Essas são algumas das conclusões do estudo 
“Medicamentos com Patentes de Moléculas no Brasil”, publicado, nesta quinta-feira (1 de abril), 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 

CNPq concede reajuste e amplia o número de bolsas 
O reajuste médio foi da ordem de 21%, com destaque para a bolsa de pós-doutorado, que 
passou de R$ 2.218,56 para R$ 3.200,00, um acréscimo de 44%. As bolsas de Iniciação 
Científica (IC) foram as mais beneficiadas no quantitativo: passaram de 29 para 43 mil, um 
incremento substancial de 14 mil bolsas, ou cerca de 48%. 
Acesse: http://www.cnpq.br/bolsas/index.htm . 
 
CNPq concederá duas mil bolsas de Apoio Técnico – até 26 de abril 
O responsável pela apresentação da proposta deve possuir título de doutor, currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes, ser o coordenador do projeto, ter experiência em atividades 
de pesquisa, em produção científica, tecnológica ou cultural e vínculo celetista ou estatutário 
com a Instituição de execução do projeto. Já o bolsista precisa ter escolaridade compatível com 
a bolsa solicitada, além de experiência e domínio em atividades indispensáveis ao apoio 
técnico a projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica 
Acesse: http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/010.htm 

 
CNPq abre inscrições para bolsas de Iniciação Científica – até 12 de maio 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) abre 
Edital para selecionar propostas que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio de concessão de cotas de 
Bolsas de Iniciação Científica (IC).  
Os interessados em participar devem ser pesquisador nível I ou II do CNPq com bolsa PQ 
ou DT, em vigência e ter vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do 
projeto.  
Acesse: http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/012.htm 

 

 

XXII Congresso Nacional de Pós-graduandos-  Rio de Janeiro  - 15 e 18 de abril de 2010 
O Congresso contará com debates sobre Ciência e Tecnologia, pós-graduação, educação, 
direitos dos pós-graduandos (Projeto do Lei dos Pós-Graduandos - tramita no Congresso 
Nacional um PL que visa ampliar e criar direitos aos pós-graduandos, com um programa de 
aumento expressivo do valor das bolsas e salário maternidade para as pós-graduandas), 
popularização da ciência, entre outros, além de atividades culturais, grupos de discussão sobre 
a Associação Nacional dos Pós-graduandos (ANPG) e o Movimento Nacional de Pós-
graduandos (MNPG).  
Acesse www.anpg.org.br 
 
VIII Curso Internacional de Tecnologia Fitofarmacêutica “Profesor Nikolai Sharapin” – 
Rosário (Argentina), 26 julho a 6 agosto de 2010 
Com o objetivo de elevar o nível de conhecimento sobre os medicamentos fitoterápicos e o 
nível técnico dos recursos humanos envolvidos na industrialização dos mesmos, o curso terá 
atividades teóricas e práticas. Para maisinformações e valores de taxas de inscrição, consulte 
internacionales@fbioyf.unr.edu.ar    
 



XXI Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil – João Pessoa (PB), 14 a 17 de setembro 
de 2010 
O prazo para a inscrição de resumos encerra em 30 de maio, quando também encerra o prazo 
de devolução de 70% da taxa de inscrição. A inscrição dá direito a um mini-curso 
Acese: http://www.21spmb.com.br/ 
 
1º Simpósio Catarinense de Análises Clínicas -  Florianópolis, 18 a 20 de Junho de 2010 
Acesse: 
http://sbac.newssender.com.br/ver_mensagem.php?id=H|33|39513|124201404198585500 
 
VIII Jornada de Controle de Infecção Hospitalar do Imperial Hospital de Caridade- 
Florianópolis – 13-14 de maio 
Acesse: www.fundacaosrpassos.com.br 
 
IV Simpósio Internacional de Pós-Graduação e Pesquisa (SINPOSPq)- Ribeirão Preto, 04 
a 06 de novembro 
O Simpósio é um evento bienal, com o objetivo de divulgar as pesquisas desenvolvidas nos 
três programas de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
(FCFRP) (Ciências Farmacêuticas, Toxicologia e Biociências Aplicada a Farmácia)., bem como 
das novas tecnologias e metodologias empregadas relevantes às Ciências Farmacêuticas, 
promover discussões sobre publicações científicas em periódicos e, principalmente, 
proporcionar maior integração entre alunos de graduação, pós-graduação e renomados 
pesquisadores do Brasil e do exterior.  
Contato: sinpospq@sinpospq.org 
 
Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials- 
Strasbourg, France, 6-10 March 2011 
Prazo final para submissão de trabalhos 9 Setembro 2010 
Veja mais em: http://www.hybridmaterialsconference.com/index.asp 
 
Curso de Ciência em Animais de Laboratório – UNIVALI, 05 a 07 de Abril 
O Curso visa capacitar os usuários de animais de laboratório para o desenvolvimento de 
habilidades técnicas, com segurança e proporcionar conhecimento científico fundamental para 
trabalhar dentro dos princípios éticos em pesquisas. 
Inscrições em www.univali.br/evento 
 
Curso de Análise Forense de DNA – Curitiba, 10 de abril 
Destinado a Estudantes e Profissionais das áreas de Farmácia e Bioquímica; Ciências 
Biológicas, Biomedicina, Biotecnologia, Enfermagem, Medicina e demais interessados 
Inscrições em www.renovacursos.com.br 
 
Bolsas de Pós-Doutorado- UEM 
As inscricôes para uma bolsa de Pos-Doutorado no Programa de PG em C. Farmacêuticas da 
UEM  estão abertas. Com bolsa da CAPES no valor de R$3.300,00 mensais e  período de até 
60 meses, o bolsista ira trabalhar em: "Sistemas de Liberacao controlada de fitocomplexos". 
Contato: ppcfar@uem.br ou mello@uem.br ou (44) 3011-4816. 
 
Cursos de extensão – UNIVALI 
Há vários cursos de extensão sendo ofertados, desde na área da educação, estética, 
gastronomia, entre outros. Acesse www.univali.br/eventos 
 

 

Aniversariantes do mês! 
Completam, em abril, mais um ano de vida a Profa. Nara Lins Meira Quintão 
(01)) e as mestrandas: Lilian Wunsch Rocha (15), Marivane Lemos (18) e Talita Gesser Cesca 
(24). Parabéns! 
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