Ano 4, n° 36, 05/05/10 - UNIVALI
Neste mês de abril foram muitas as novidades, desde notícias positivas, mostrando a grande
perspectiva para a profissão farmacêutica no mercado do futuro, até denúncias envolvendo
maus profissionais da área. Também abriram mais editais de concursos para docentes, novas
legislações na área e muitas outras notícias de interesse. Boa leitura!

Reuniões de Grupos de Pesquisa do PMCF
Fique de olho na agenda das reuniões, todas as quintas-feiras, das 13:30-14:15h.

Edital MCT/CNPq Nº 70/2009 – Programa de Expansão da Pós-Graduação em Áreas
Estratégicas – PGAEST
Parabenizamos os Profs. Valdir Cechinel Filho e Rivaldo Niero, pela aprovação de projeto de
concessão de bolsa de mestrado no edital do CNPq: Foi uma grande conquista para o
Programa a aprovação de duas bolsas. Este edital possui uma segunda rodada com prazo até
17/05/2010
Aprovação de estágio pós-doutoral na Espanha
Parabenizamos a Profa. Ruth Meri Lucinda Silva pela aprovação de projeto no Edital
DRI/CAPES nº. 007/2010 Capes/Fundação Carolina. A Profa.irá realizar o estágio na
Universidad de Sevilla – Espanha, sob o tema “Estudo dos pontos críticos de matrizes
hidrofílicas de O-carboximetilquitosana para liberação prolongada de fármacos através da
aplicação da teoria da percolação em misturas binárias polímero:fármaco”.
Denúncia contra farmácias de manipulação
O Jornal Nacional denunciou esquemas de pagamentos de benefícios a médicos que
prescrevem medicamentos manipulados. Veja e-mail do Presidente do CFF a respeito.
http://www.cff.org.br/sistemas/geral/newsletter/visualiza.php?a=ZjAzQURPMjhk

Empregos do Futuro: o que você deverá estar fazendo daqui a 20 anos?
Com a ajuda da equipe do Fast Future Research, o site The Science: [So what? So everything]
pesquisou potenciais áreas de desenvolvimento em Ciência e Tecnologia nos próximos 20
anos e identificou mais de 20 possíveis empregos que as pessoas podem ter num futuro bem
próximo: a) Fabricante de partes do corpo; b) Nanotecnologia; c) Agroagricultura
geneticamente modificada; d) Consultor de bem-estar para a terceira idade:
Leia mais em:
http://cyan.com.br/email/elsnews/2010/PT/pdf/pag6.pdf
A Farmácia é uma das áreas que mais buscam profissionais, no Brasil
Em Goiás, de acordo com a pesquisa divulgada pela Catho - empresa de Recursos Humanos
com reconhecimento internacional - e publicada, na edição de 06.04.2010, do Jornal “O
Popular”, a Farmácia está na liderança entre as profissões que vão contratar mais. No País, a
pesquisa revela que o número de contratações deve aumentar em todas as áreas, e a previsão
é de que as vagas para farmacêuticos cresçam 25% em relação a 2009.
Edital de Processos Seletivos para Docentes (adjunto) – UFMG – até 09/05/2010

Há 8 vagas para a Faculdade de Farmácia, entre outras, incluindo Disciplinas de Análises
Clínicas, Alimentos, Saúde Pública, Controle de Qualidade, Farmacotécnica,
Publicado no DO Nº 67, sexta-feira, 9 de abril de 2010
Edital de Processos Seletivos para Docentes (assistente) – UFMT – até 16/05/2010
Há 59 vagas, sendo 2 Farmácia, incluindo Disciplinas de Farmacognosia, Farmácia Hospitalar,
saúde Pública, Deontologia e Legislação Farmacêutica, Políticas de Saúde, Políticas Públicas
e SUS
Mais informações:
http://www.ufmt.br/
Edital de Processos Seletivos para Docentes (adjunto) – USP – até junho 2010
Há vagas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas incluindo as Disciplinas de Imunologia
Clínica, Controle Biológico de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, Química
Farmacêutica, Tecnologia de Fermentações (Biotecnologia Farmacêutica) e Física Industrial
Mais informações:
http://www.usp.br/drh/novo/recsel/cargosdoc.html
Edital de Processos Seletivos para Docentes (adjunto) – UFSC – até 10 de maio 2010
Há vagas no Departamento de Análises Clínicas, Saúde Pública e de Ciências Farmacêuticas
incluindo as Disciplinas de Análise de Controle de Medicamentos e Assistência Farmacêutica
Mais informações:
www.ufsc.br
Professor desenvolve método para teste de dopping baseado na análise do cabelo
Prof Karl Tsim (Department of Biology at HKUST, Japan) levou mais de 1 ano desenvolvendo
esta nova tecnologia “This hair-based test provides the answer to a range of technical
challenges associated with the urine-based drug testing technology commonly employed in
Hong Kong,” he said.
Veja mais em:
http://www.chem.agilent.com/enUS/Newsletters/accessagilent/2010/apr/pages/ccs_hplc_chip.aspx
A edição de abril da Drug Discovery Today é dedicada a perspectivas de tratamentos
para doenças de pessoas idosas
Você pode folhar a revista digital como se estivesse com uma revista impressa, veja os tópicos
abordados:
- Screening for drugs that prevent and cause hearing loss
- Delivery of anti-angiogenic therapies for retinal disease
- Treatment strategies for age-related optic nerve disease
Acesse
http://e-ditionsbyfry.com/Olive/AM3/DDT/Default.htm?href=DDT/2010/04/01
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
Indústria Farmacêutica seleciona Bolsista para a área de Fitoterápicos (Mestres ou
Doutorandos)
A Prati-Donaduzzi, Indústria Farmacêutica localizada na cidade de Toledo, PR, está
selecionando Bolsista para a área de Fitoterápicos que estejam com o Mestrado concluído ou
ainda cursando Doutorado. Interessados, favor enviar o Curriculo Lattes. O valor da Bolsa é de
R$2200,00.
contatos são Rafael ou Patrícia Maiorki.(45)2103-1220 / 2103-1455

Consultas Públicas – ANVISA até 30 de maio de 2010
Consulta Pública nº 38, de 29 de abril de 2010 (DOU de 30/04/2010)
Assunto: sugestões quanto às propostas de revisão, atualização e inclusão de monografias,
capítulos e anexos Farmacopeia Homeopática Brasileira.
cp38.farmacopeia@anvisa.gov.br
Consulta Pública nº 39, de 29 de abril de 2010 (DOU de 30/04/2010)
Assunto: sugestões quanto às propostas de revisão e atualização de Métodos Gerais da
Farmacopéia Brasileira, além da inclusão de novos métodos
cp39.farmacopeia@anvisa.gov.br
Acesse:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeia/consultas_publicas.htm
ANVISA publica RDC 14 e 17 com capítulo específico (VI) sobre produção de
fitoterápicos
A Resolução RDC 14/2010, publicada no início do mês, regulamenta alguns critérios para o
registro de medicamentos fitoterápicos.
Uma das principais modificações está relacionada ao controle de qualidade dos fitoterápicos,
devem ser realizados testes de acordo com o avanço do conhecimento científico internacional.
Para registrar os produtos, as empresas devem apresentar exames para avaliação da
quantidade de toxina produzida por algumas espécies de fungos presentes nas plantas e testes
físicos-químicos dos extratos vegetais utilizados nos produtos.
Veja mais em www.anvisa.gov.br em visalegis
Incentivo à produção de fitoterápicos ainda não deslanchou
Iniciativa interministerial instituída por decreto em 2006, a Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos ainda não gerou frutos, devido principalmente à falta de uma
instância superior que coordene as ações individuais promovidas em diferentes instituições do
País. O diagnóstico foi apresentado pelo médico Odorico Moraes, professor do Departamento
de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará
(UFC), nesta quarta-feira (14/04), na Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), em Mossoró (RN).
Leia mais em:
http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/noticias/jornal-da-ciencia-da-sbpc-15-042010/
Acesso gratuito Revista Eletrônica de Farmácia
O Prof. Valdir Cechinel Filho do PMCF-UNIVALI faz parte do corpo editorial
O 1º nº de 2010 da REF já se encontra publicado em http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF
Indicação para membros do CT da área da Farmácia – CNPq
A Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF) vai indicar os pesquisadores
abaixo para compor o comitê técnica da área junto ao CNPq. A indicação resultou da votação
dos associados da ABCF.
Maria José Soares Mendes Giannini UNESP SP
Joao Luis Callegari Lopes USP/RP SP
Marcelo Sobral Da Silva UFPB PB Prestação de Serviços em RMN – UNIVALI
Ajude a divulgar: o curso de Farmácia está prestando serviços de RMN. Os interessados
devem entrar em contato com Pedro Pablo Perez Netto
pedroperez@univali.br
Nanotecnologia chega à casa dos consumidores brasileiros
Este ano, a Biolab Farmacêutica lançou no mercado o Photoprot, segundo o seu diretor, o
primeiro de uma geração de produtos à base de nanotecnologia. Trata-se de um fotoprotetor
contendo nanocápsulas, fruto de uma parceria entre a empresa e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. O produto foi desenvolvido pelo grupo da professora Sílvia Guterres,
coordenadora da Rede Nanocosméticos.
A Biolab e outras empresas como O Boticário e Natura, que também desenvolvem produtos
com processos nanotecnológicos anunciam isso em suas marcas porque consideram
importante esclarecer o consumidor. "O setor de tratamento de pele e antienvelhecimento
demanda novidades e essa é a área mais promissora", explica Israel Feffermann, diretor de

Pesquisa e Inovação do Boticário. "Hoje temos três patentes ligadas à nanotecnologia com
quatro produtos no mercado."
Fonte: Brasil Econômico - 15/04/2010

Nanomedicine School - Buenos Aires, 25-29 outubro de 2010 – até 15 de junho pedido de
bolsas e envio de inscrições
Valor da inscrição 700 $ para acadêmicos (3,85 $ = 1 USD)
Haverão bolsas para estudantes: Enviar un resumo para o 1er Simposio Latinoamericano de
Nanomedicinas Sección “Nanopresentaciones”, um CV e uma justificativa da solicitação de
bolsa até 15 de Junho 2010. (nanomedicinas@unq.edu.ar)
Veja mais em:
www.nanomedicinas.unq.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 CaridadeFlorianópolis – 13-14 de maio
Acesse: www.fundacaosrpassos.com.br
Ciclo de Seminários Pré-Farmapólis – Joinville, 08 de maio de 2010
Orientação ao paciente diabético
Biologia molecular: uma discussão de aplicação prática
www.farmapolis.org.br
Curso Teórico-Prático de Análise e Processamento Seminal, UNIVALI, Itajaí, 17 e 18 de
maio de 2010
www.univali.br/eventos
VI Simpósio de Pesquisa em Ciências da Saúde, Criciúma-SC, 17 e 18 de junho de 2010
Áreas de fisiopatologia, desenvolvimento de novos fármacos, fisiologia e bioquímica do
exercício e neurociências, com ênfase na fisiopatologia da inflamação. Inscrição de trabalhos
até 01 de maio de 2010
http://www.unesc.net/post/213/11/9294

Aniversariantes do mês!
Completam, em Maio, mais um ano de vida: Claiza Barretta (14), Profª Angelica Garcia Couto
(15), Maria de Fátima Ruiz Martins (25) e Danielle Caroline Cipriani Melo (26). Parabéns!
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