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O Brasil não ganhou o campeonato mundial de futebol, mas estamos marcando muitos gols na 
área das Ciências Farmacêuticas e afins, com conquistas que consolidam nossa importância 
na ciência e tecnologia no país. Veja a agenda de defesas de dissertações e as últimas 
notícias. Entre as boas notícias do Programa está a disponibilidade de uma bolsa Capes e um 
evento internacional programado para outubro, o V Simpósio Iberoamericano de Plantas 
Medicinais, veja mais abaixo, participe! 

 

 

Defesa de Dissertação  
Mestranda Priscila Martins 
Título “Avaliação da Atividade Antimicrobiana e Toxicidade de Derivados Anfifílicos da O – 
carboximetilquitosana (O – CMQTS)”. 
Comissão de Avaliação da Dissertação: Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz (UNIVALI) - Presidente 
e Orientador; Prof. Dr. Clóvis Antônio Rodrigues (UNIVALI) – Co-orientador; Profª Drª Jenifer 
Saffi (UFCSPA / RS) – Membro Externo e Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas (UNIVALI) – Membro 
Interno 
Data: 09 de julho de 2010 – Sexta-feira 
Horário: 14:00h 
Local: Campus Itajaí - Bloco 27 - Sala 313 
 
Defesa de Dissertação  
Mestrando José Roberto Santin 
Título “Contribuição à Validação da Atividade Gastroprotetora de Achyrocline satureoides 
(Lam.) D.C. – Marcela (Asteraceae). 
Comissão de Avaliação da Dissertação: Prof. Dr. Sérgio Faloni de Andrade (UNIVALI) - 
Presidente e Orientador; Prof. Dr. Rivaldo Niero (UNIVALI) – Co-orientador; Profª Drª Marcia 
Maria de Souza (UNIVALI) – Membro Interno e Profª Drª Elfriede Marianne Bacchi (USP) – 
Membro Externo 
Data: 23 de julho de 2010 – Sexta-feira 
Horário: 13:30h 
Local: Campus Itajaí - Bloco 27 - Sala 313 
 
Defesa de Dissertação  
Mestranda Marivane Lemos 
Título “Estudo do Perfil Fitoquímico e Avaliação da Atividade Gastroprotetora do Extrato 
Hidroalcoólico, Frações e Subfrações das Folhas de Couve (Brassica oleracea L. var. acephala 
DC)”. 
Comissão de Avaliação da Dissertação: Prof. Dr. Sérgio Faloni de Andrade (UNIVALI) - 
Presidente e Orientador; Prof. Dr. Rivaldo Niero (UNIVALI) – Co-orientador; Profª Drª Nara Lins 
Meira Quintão (UNIVALI) – Membro Interno e Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos (USP) – Membro 
Externo 
Data: 30 de julho de 2010 – Sexta-feira  
Horário: 9:00 
Local: Campus Itajaí - Bloco 27 - Sala 313 
 



 
 
Inscrições Abertas para o processo seletivo do PMCF UNIVALI - 2010-II – Bolsa Capes 
Estão abertas as inscrições até 12 de julho e há uma bolsa Capes-PROSUP disponível. 
Acesse o site www.univali.br/pmcf  e conheça a infra-estrutura do Programa em 
http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=2627&VID=default&SID=7632825509114
22&S=1&A=closeall&C=31735   
 
Prêmio Valorização da Biodiversidade Catarinense2010 – até 14 de julho 
A FAPESC está premiando reportagens e publicações sobre plantas nativas de SC, 
conservação de matas ciliares e nascentes além da conservação da biodiversidade urbana e 
paisagismo ecológico. Podem participar alunos de pós-graduação, Professores e 
Pesquisadores, além de Jornalistas. O prêmio para cada categoria é de R$ 10.000,00. Confira 
as normas em: www.fapesc.sc.gov.br 
 
O CNPq aumentou as cotas de bolsas PIBIC da UNIVALI 
Com mais 5 (cinco) bolsas adicionais ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC a UNIVALI passará a um total de 32 (trinta e duas) bolsas a partir de 01 de 
agosto de 2010 a 31 de julho de 2011. Uma grande conquista para os nossos alunos de 
graduação e orientadores. 
 
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD. 
FINEP, Capes e CNPq assinaram autorização para Seleção Pública de propostas de projetos 
de no âmbito do PNPD. O Programa tem como principal objetivo investir nos doutores recém-
formados e plenamente aptos para aplicar os conhecimentos adquiridos em áreas estratégicas, 
as quais necessitam de constante investimento em pesquisa e inovação devido ao caráter 
dinâmico desse segmento. 
Acesse o site:www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0527b.htm 
 
Programa Nacional de Integração da Pós-Graduação – ProNIP 
A CAPESe o CNPq lançaram o ProNIP que tem por objetivo apoiar a integração entre os 
Programas de Pós-graduação não consolidados com os consolidados de diferentes regiões 
brasileiras. A iniciativa deve contribuir para a redução do aprofundamento das desigualdades 
inter e intra-regionais nos campos do ensino, ciência, tecnologia e inovação. 
Acesse o site: www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0527b.htm 
 
Se você é bolsista de iniciação científica, concorra ao Prêmio Destaque do Ano na 
Iniciação Científica – até 27.08.2010 
Na categoria Bolsista de IC do CNPq concorrerão com pelo menos 12 meses de bolsa. Serão 
concedidas até nove premiações. Os três primeiros colocados em cada área receberão quantia 
em espécie, sendo R$ 3,3 mil para o terceiro lugar, R$ 4,2 mil para o segundo colocado e R$ 
5,1 mil para o primeiro lugar, que também receberá bolsa de Mestrado e passagem aérea com 
hospedagem para a participação na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), em 2011.  
Leia mais  
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0512.htm 
 
Acesse o último volume da Drug Discovery Today 
Você pode folhear a revista digital e ler vários artigos interessantes, com destaque para: 

- Improving the intranasal absorbtion of insulin  
- Modelling axon growth inhibition  
- Pharmacophore modelling in drug discovery  
- Combinatorial Domain Hunting  

Acesse: http://e-ditionsbyfry.com/Olive/AM3/DDT/Default.htm?href=DDT/2010/06/01 
 
Publicações em menos de 4 semanas: International Journal of Nanomedicine 
O periódico possui fator de impacto 2.612 e pertence à American Society for Nanomedicine. O 
editor propõe:  
- 13 dias da submissão até a primeira decisão editorial (incluindo peer review). 
- 28 dias: do aceite até a publicação 
Veja mais em: http://www.dovepress.com/international-journal-of-nanomedicine-journal 
 



Artigos em Nanotecnologia de acesso livre 
Preparation and in vitro characterization of 9 nitrocamptothecin loaded long circulating 
nanoparticles for delivery in cancer patients: http://www.dovepress.com/article_4752.t1495714 
The cytotoxic effects of lipidic formulated gold porphyrin nanoparticles for the treatment of 
neuroblastoma: http://www.dovepress.com/article_4606.t1319769 
Evaluation of antidiphtheria toxin nanobodies: http://www.dovepress.com/article_4608.t1336703 
Effects of chitosan coating on physical properties and pharmacokinetic behavior of mitoxantrone 
liposomes: http://www.dovepress.com/article_4630.t1363467 
Release profile and stability evaluation of optimized chitosan and alginate nanoparticles as 
EGFR antisense vector: http://www.dovepress.com/article_4698.t1436127 
 
CNPq estabelece critérios para acesso à biodiversidade 
Resolução Normativa 17/2010 do CNPq foi publicada nesta quinta-feira, dia 8, no Diário Oficial 
da União e estabelece critérios para o cadastramento de instituições que exercem atividades 
de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, bem como os requisitos para que 
essas instituições obtenham autorização para acessar amostra de componentes do patrimônio 
genético. As autorizações também podem incluir a remessa das amostras a instituição sediada 
no país ou no exterior, exclusivamente para fins de pesquisa científica. 
A íntegra do texto da Resolução Normativa 17/2010 pode ser acessado em: 
http://www.cnpq.br/normas/rn_10_017.htm 
 
Consultas Públicas – ANVISA  
Consulta Pública nº 62, de revisão e atualização de monografias de produtos biológicos, 
plantas medicinais, hemoderivados e especialidades farmacêuticas- até 30.07.10 
cp62.farmacopeia@anvisa.gov.br 
Consulta Pública nº 60, de revisão e atualização de Métodos Gerais da Farmacopéia Brasileira, 
além da inclusão de novos métodos - até 23.07.10 
cp60.farmacopeia@anvisa.gov.br 
Consulta Pública nº 38, revisão, atualização e inclusão de monografias, capítulos e anexos 
Farmacopeia Homeopática Brasileira - até 09.08.10 
cp38.farmacopeia@anvisa.gov.br 
Acesse: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeia/consultas_publicas.htm 
 
Acesso livre aos artigos da Revista Brasileira de Farmacognosia 
Está disponibilizado na página do Scielo o Vol. 20 No. 2 da Revista Brasileira de 
Farmacognosia. O acesso direto pode ser feito pela página 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-
695X20100001&lng=en&nrm=iso  
 
Concursos Públicos 
CD contendo 4000 provas aplicadas nos últimos concursos federais, estaduais e municipais de 
todo o Brasil. 
Acesse www.cdbr.com.br/concursos 
 
Concurso para Professor Doutor – UNISCO, Sorocaba (SP), 01-30 de julho de 2010 
Há 2 vagas para docente permanente no Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas 
na UNISO na linha de Uso Racional de Medicamentos e Desenvolvimento e Avaliação de 
Substâncias Bioativas. 
Mais informações em mestrado.farmacia@uniso.br 
 
Laboratórios e Governo se unem para produzir insumos 
A indústria farmacêutica brasileira deverá diminuir sua dependência de insumos importados da 
União Europeia, China e Índia. Para atender à demanda local, que aumentará gradativamente 
com a queda de 28 patentes até 2015, laboratórios públicos e privados, em parceria com o 
Governo Federal, passarão a produzir insumos para a indústria a partir de 2011.  
Fazem parte das parcerias vários laboratórios públicos, como: Farmanguinhos, Funed, 
Hemobras, Iquego, Instituto Vital Brasil, Lafepe, Lafergs, entre outros e privados como: Biolab, 
Blanver, Cristália, Medley, entre outros. 
Mais informações em: 
http://www.protec.org.br/noticias_inovacao_tecnologica_farmacos_medicamentos_produtos_far
maceuticos.asp?cod=597 



Quer saber mais sobre os motivos que levaram à desnacionalização na produção de insumos 
farmacêuticos? Leia a entrevista do empresário Jean Peter, sócio da Globe Química.em 
http://boletim.sbq.org.br/n14.php 
 
Brasil tem capacidade de produzir 100% do coquetel anti-Aids 
Mais de 70% do orçamento do combate à Aids é destinado à importação. Estudo mostra que 
País possui laboratórios públicos e privados adequados para produção dos medicamentos. Dos 
19 medicamentos que constituem a mistura hoje, o País produz oito, importando os 11 
restantes. Porém, um estudo realizado pelo MS em parceria com o PNUD conclui que a nação 
tem capacidade para produzir esses remédios e também seus insumos. 
Mais informações em: 
http://www.protec.org.br/noticias_inovacao_tecnologica_farmacos_medicamentos_produtos_far
maceuticos.asp?cod=601 
 
Brasil deixa de gerar US$ 5 bi por ano com fitoterápicos 
Brasil tem hoje apenas uma droga desse gênero baseada na flora nativa. O Brasil deixa de 
gerar cerca de US$ 5 bilhões ao ano por não conseguir transformar sua flora em 
remédios.Essa é a diferença entre o valor movimentado pelo tímido mercado brasileiro de 
fitoterápicos e por mercados como o francês, o japonês e o alemão -países com uma 
biodiversidade muito menor que a brasileira, mas que tiveram sucesso na transformação de 
moléculas de plantas em medicamentos.Até hoje, só um fitoterápico baseado na flora brasileira 
foi desenvolvido em território nacional. Trata-se do anti-inflamatório Acheflan, concorrente do 
Cataflam. 
http://www.protec.org.br/noticias_inovacao_tecnologica_farmacos_medicamentos_produtos_far
maceuticos.asp?cod=603 
Vale lembrar que a Univali, em parceria com a Eurofarma está desenvolvendo um novo 
fitoterápico com o início dos estudos clínicos em 2011 e perspectivas de finalização dos 
estudos até 2012. Além disso, há outros fitoterápicos registrados no país, segundo informações 
do Prof. Luis Carlos Marques: Menta vilosa (Giamebil), a Schinus terebenthifolius (Kronel), a 
Pfaffia glomerata (ginseng brasileiro), a Uncaria tomentosa (Imunomax) e mais recentemente a 
Stryphnodendron adstringens - barbatimão (Fitoscar). 
 
Lista das Espécies da Flora do Brasil, disponível on line desde 21 de maio 
Temos, agora, uma fonte para confirmação dos nomes científicos, resultado do trabalho de 
cerca de 400 taxonomistas.  
Acesso o site: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/ 
 
Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia 2010 –Nanotecnologia – até 23 de agosto 
Estudantes e pesquisadores podem concorrer ao prêmio ofertado pelo Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, em parceria com a UNESCO e o MCT/Brasil. 
Acesse: 
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul 
 
Prêmio Santander de Ciência e Inovação – Edição 2010 até 27/08/2010  
A premiação aos vencedores chega a R$ 200 mil e desta vez o valor da premiação é para uso 
do professor-doutor como um reconhecimento aos esforços de pesquisadores brasileiros em 
prol do desenvolvimento da pesquisa científica nacional. Portanto, não existe a exigência de 
uso do valor da premiação no projeto de pesquisa inscrito no Prêmio. 
Acesse: www.santanderuniversidades.com.br/premios 
 
Acesso gratuito ao artigo: Natural Product Analysis over the Last Decades. Planta 
Médica 
Acesse em: https://www.thieme-connect.de/ejournals/kooperation/62/1274429203233 
 
Acesse as apresentações do I Workshop para discussão das novas normas de 
fitoterápicos e a 3a versão do Consolidado de normas da COFID – ANVISA 
O encontro foi realizado na entre os dias 31 de maio e 01 de junho de 2010, na sede da 
Agência em Brasília. Além dos slides há o Consolidado sobre medicamentos fitoterápicos, 
dinamizados e notificados. O documento traz toda a legislação relacionada ao registro desses 
medicamentos e atualizações decorrentes dos questionamentos realizados no workshop. 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_AwN_Q_1wkA48Kowg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dp
qjo6IiAJYj_8M!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd



3ISEvN19DR0FINDdMMDAwNkJDMElHNU42NVFPMDg3NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_CGA
H47L0006BC0IG5N65QO0875_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/anvisa/
anvisa/sala+de+imprensa/noticias/disponiveis+apresentacoes+do+workshop+de+fitoterapicos   
 
Novas vagas no Banco de Talentos 
Oportunidade de estágios e empregos, cadastre seu curriculum no site da Univali, em “banco 
de talentos” 
http://www.univali.br/ 
 
Univali recebe Selo Social nos oito objetivos do milênio.  
A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) recebeu  o Selo Social, concedido pela Prefeitura de 
Itajaí em parceria com a Associação Empresarial de Itajaí, num programa que avalia os 
investimentos realizados por empresas e instituições da cidade em ações de promoção do 
desenvolvimento social. 
 
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 
 
A Aliança Francesa promove cursos à distância para o teste de proficiência em Francês 
Os períodos de inscrição ocorrem em julho, agosto e setembro, mais informações em (51) 3222 
6070 e  www.afpoa.com.br 
 

 

V Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais Itajaí-SC- 18 a 20 de Outubro 
Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e concomitantemente à maior festa Portuguesa 
e do pescado do Brasil e que faz parte do calendário catarinense das Festas de Outubro, a 
Marejada, irá ocorrer este evento internacional, com renomados pesquisadores nacionais e 
internacionais. Confira a Programação e demais atividades do evento no site  
www.vsipm.com.br 
 
4º Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos (ENIFarMed), São 
Paulo- 24 e 25 de agosto 2010 
As inscrições de trabalhos vão de 01 de junho a 31 de julho de 2010, acesse: 
http://www.protec.org.br/setoriais.asp 
 
5o. Simpósio Brasileiro em Química Medicinal - Ouro Preto-MG, de 6 a 9 de Novembro de 
2010.  
As informações completas podem ser encontradas na página oficial do Simpósio que está 
baseada em http://www.brazmedchem.iqsc.usp.br. 
 
Simpósio Brasileiro de Cromatografia e Técnicas Afins (SIMCRO 2010)-- Campos do 
Jordão (SP),-14 a 16 de Setembro. 
Esta nova edição do SIMCRO será realizada em conjunto com o 1° Workshop sobre Resíduos 
e Contaminantes em Alimentos e Fluidos Biológicos (ReCAFluB). 
Informações em: 
www.simcro.com.br e 
 
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/ 
 
IV Jornada Científica do CEPON: Pesquisa em Onclologia – Florianópolis, 16 a 17 de 
setembro de 2010 
Mais informações em: 
http://www.centrodeestudoscepon.com.br/2010/eventos_16_09.php 
 



Cursos gratuitos para sócios da SBPC em pesquisa clínica 
Mais informações em: www.sbppc.org.br 
 
3º Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica, Belo Horizonte - 06 e 07 de agosto de 
2010 
Acesse: www.escoladosfarmaceuticos.org.br 
 
III Congresso Brasileiro De Toxicologia Clínica, Florianópolis-SC – 10-12 de Novembro 
2010 
Acesse: www.toxicologiaclinica2010.ufsc.br 
 

 

Aniversariantes do mês! 
Completam, em Julho, mais um ano de vida:  
José Roberto Bresolin 01/07 
Ednéia Casagranda Bueno 02/07 
Juliano dos Santos (Secretário do PMCF) 04/07 
Cristiani Bürger 13/07 
Marta Ferreira da Silva Marcondes 15/07 
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. 



 



 


