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Prezados Sócios, 
 
É com enorme prazer que anunciamos a retomada de nossa Newsletter. Nessa nova fase teremos a coordenação editorial da Prof. 
Teresa Dalla Costa (UFRGS) e do Prof. Thiago Cunha (USP-RP), bem como o apoio do Prof. Carlos Melo (UFSM) coordenador do 
Fórum de Pós-graduação, do Prof. François Noel (UFRJ) responsável pelo Glossário em Farmacologia, dos membros da SBFTE jovem 
bem como de nossa secretária Sandra. As publicações da Newsletter serão trimestrais ocorrendo nos meses de março, junho, 
setembro e dezembro. Nessa primeira edição temos vários assuntos de interesse de nossa comunidade com destaque a nomeação 
do novo Presidente da CAPES, Prof. Carlos Nobre (USP - São Carlos) bem como uma interessante discussão sobre a denominação do 
que é biodisponibilidade. Esperamos que de agora em diante a Newsletter se consolide como um importante canal de comunicação 
entre a SBFTE e nosso sócios. Obviamente que seu sucesso também dependerá da colaboração de todos, os quais são convidados a 
contribuir com assuntos/notícias que sejam de interesse geral da comunidade científica. Gostaríamos de finalizar convidando 
nossos sócios a visitar o novo site da SBFTE e o site do 47o Congresso Brasileiros de Farmacologia e Terapêutica Experimental, que já 
conta com a programação do evento. Confira no site do Congresso a biografia resumida dos conferencistas internacionais e conheça 
suas histórias e interesses antecipadamente. Boa leitura a todos 
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Notícias Política Científica 

Capes tem novo Presidente 
O Prof. Carlos Afonso Nobre é o novo presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A cerimônia de 
posse e transmissão do cargo aconteceu no dia 07/05, no edifício-sede da 
agência em Brasília. 
Em seu discurso de posse Carlos Nobre destacou a internacionalização, 
interdisciplinaridade e a institucionalização como os três dos principais 
eixos de sua atuação. "Daremos continuidade ao modelo Capes que une 
avaliação e fomento e, há quase 40 anos, é o segredo de sucesso dessa 
instituição e do avanço da pós-graduação no país", afirmou. 
O diálogo constante com a comunidade científica foi outro compromisso 
do novo presidente. "Não tenho ideias fechadas para a gestão da Capes. 
Vou ouvir constantemente a comunidade acadêmica, assim como 
servidores da casa e todos os parceiros institucionais. Também estou 
aqui para aprender", revelou.  
Nobre destacou que a importância da PG para resolver problemas 
estratégicos do País. "Devemos atuar interdisciplinarmente sobre temas 
que são déficits históricos do país, como o Semiárido, a Amazônia e 
mesmo saneamento básico da população brasileira. E também questões 
urgentes do presente como desenvolvimento metropolitano", ressaltou. 
Sobre internacionalização, Nobre destacou o esforço para aumentar a 
atratividade das universidades brasileiras. "Nosso modelo não deve ser o 
brain drain ou brain gain, mas brain circulation. Devemos valorizar o 
Portal de Periódicos, grande conquista para a internacionalização da 
educação superior e caminhar para ter mais centros de excelência e 
universidades de alto nível internacional". 
Presente na cerimônia, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, 
destacou o trabalho científico do novo presidente e o compromisso com 
o desenvolvimento de uma sociedade sustentável: "Carlos Nobre se 
dedicou às interfaces das áreas do conhecimento, à questão da 
manutenção da vida na Terra. Sabemos que o planeta não comporta 
determinados estilos de consumo que se consolidaram nas últimas 
décadas. Com essa compreensão mais a preocupação com a inclusão dos 
historicamente excluídos, tenho certeza que teremos avanço nas 
questões éticas que são importantes para a educação", afirmou. Segundo 
Janine, os trabalhos do Ministério da Educação tem buscado uma aliança 
saudável entre inclusão e desenvolvimento econômico. "O que 
esperamos do Estado brasileiro é uma estrutura que funciona para o bem 
comum. A administração pública não deve se pautar por interesses 
pessoais, essa é a definição de república, está acima de todos os 
interesses privados ou de uma parte ou segmento". 

O Futuro do Pós-doc 
Dr. Guilherme R. Souza (FMRP-USP) 
 
Por definição, um pós-doutorado ou pós-doutoramento consiste em uma 
atividade especializada, ou ainda, estágio de pesquisa em universidade, 
realizado após a conclusão do doutorado. Normalmente, quem termina 
um doutorado e quer continuar se aprimorando como pesquisador tem a 
opção de fazer um pós-doutorado, que lhe dará um nível de excelência 
em determinada área do conhecimento. Entretanto, ao contrário da pós-
graduação (mestrado e/ou doutorado), o estágio de pós-doutorado não 
visa obtenção de um título.  
Nos últimos anos, o número de pós-doutorandos vem crescendo de 
forma imponente. Avaliando os números somente nos Estados Unidos, o 
crescimento foi mais de 150% entre o ano 2000 e 2012. Por outro lado, o 
número das possíveis vagas que seriam preenchidas pelos pós-doutores 
ou já estão preenchidas ou estão até mesmo em declínio. Por essa razão, 
muitos pós-doutores abandonam a carreira científica. Os que 
permanecem acabam ficando presos ao pós-doutorado, fazendo vários 
estágios, permanecendo por anos nessa atividade até encontrarem uma 
posição. Há também, numa proporção pequena, mas significativa, os que 
ficam no pós-doutorado permanentemente. Em 2013, dos mais de 40 mil 
pós-doutores norte americanos, quase 4.000 permaneceram nessa 
atividade por mais de 6 anos. Este é um grande problema nos Estados 
Unidos, mas as tendências são muito semelhantes em muitos outros 
países. O Brasil também compartilha dessa triste e frustrante realidade. 
Artigo publicado na Nature em abril do corrente aborda esse e outros 
temas importantes relacionados ao pós-doutorado.  
Vale a pena conferir: http://www.nature.com/news/the-future-of-the-
postdoc-1.17253 

Glossário de Farmacologia 
Prof. François Noel (UFRJ) 

Biodisponibilidade 
 

Absorção: Apesar de ser um termo muito usado e aparentemente sem 
ambiguidade, há risco de mal-entendido, sobretudo pela falta de 
definição pelos órgãos regulatórios do país (ANVISA) e de fora (FDA/USA; 
CEE; Canadá), mesmo quando eles utilizam este termo em resoluções 
abordando os ensaios de biodisponibilidade (vide abaixo). De forma 
estranha, a maioria dos livros textos de Farmacologia peca também em 



O novo presidente também reforçou os compromissos com a qualidade 
de ensino e educação para a atuação à frente da agência. "Iremos 
promover uma gestão baseada na ética da responsabilidade, da 
qualidade do ensino como motor da redução de desigualdades e da 
solidariedade como base para cooperação de programas, cientistas e 
educadores. Fazemos o compromisso com uma educação humanista, 
democrática para a criação de um país ético, justo e sustentável", 
concluiu Nobre. 
O ministro chefe da Casa Civil Aloizio Mercadante enviou uma mensagem 
apontando as conquistas do Prof. Jorge Guimarães como presidente da 
Capes. "Jorge Guimarães é responsável por algumas das maiores 
conquistas da educação brasileira. Nesse período, a pós-graduação 
consolidou-se enquanto sistema nacional com mecanismos sólidos de 
avaliação e principal contribuidora do avanço científico do país", definiu. 
Para Renato Janine, a Capes hoje traz a marca criativa de seu antigo 
presidente. "Não há ninguém que tenha feito tanto pela pós-graduação 
no Brasil quanto Jorge Guimarães. Trata-se de uma trajetória que começa 
muito antes de seu mandato como presidente e não se encerra aqui. A 
Capes é uma agência que tem orgulho de todos os presidentes, algo nem 
sempre possível na administração publica". 
O novo presidente da Capes definiu como excepcional o trabalho da 
última década. "Foi sem dúvida a fase de maior expansão e 
descentralização e capilaridade da pós-graduação brasileira. Os números 
que mostram o crescimento dos números de programas e titulações são 
impressionantes e falam por si", comentou Carlos Nobre. 
 
Para mais informações sobre o Prof. Nobre visite:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780257H0 
 
Veja o vídeo da cerimônia e os discursos do Ministro e dos presidentes. 
http://capes.gov.br/videos?videoid=75a3c016f467e1653f667d92034c5e 
 

Desenvolvimento de fármacos: exemplo de sucesso na 
transferência de tecnologia entre universidade e empresas 
De acordo com artigo recente de Dahlin et al (Mitigating risk in academic 
preclinical drug Discovery - Nature Ver. Drug Discov. 15: 279, 2015), 
devemos considerar vários tipos de possíveis “desfechos favoráveis “ 
(end points) em projetos de desenvolvimento de fármacos em meio 
acadêmico, sendo um deles o licenciamento precoce para uma empresa. 
Nesse contexto a SBFTE gostaria de compartilhar com os demais sócios a 
notícia de assinatura do contrato de licenciamento de exploração da 
criação consubstanciada no pedido de patente “Derivados N-
fenilpiperazinicos antagonistas de adrenoceptores α1A, α1D e de 
receptores 5-HT1A no tratamento da hiperplasia prostática benigna” 
entre a UFRJ e a empresa Biozeus Desenvolvimento de Produtos 
Biofarmacêuticos S.A. 
A parte química do projeto foi desenvolvida na Universidade Católica de 
Brasília e a parte farmacológica foi desenvolvida no Laboratório de 
Farmacologia Bioquímica e Molecular do ICB/UFRJ, por doutorandas do 
Programa de Pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal da 
UFRJ, sob orientação da Profa. Claudia Lucia Martins Silva e do Prof. 
François Noel 
A SBFTE entende que tal fato, ainda raro no nosso meio acadêmico, 
mereça divulgação junto aos sócios de nossa entidade, cada vez mais 
atenta a questão de Desenvolvimento de Fármacos na Universidade.  
 

Nova classe de antibióticos é descrita 
Um grande problema clínico de nossa sociedade atual é a resistência 
bacteriana aos antimicrobianos disponíveis no mercado. Desde 1987 
nenhuma inovação na área de antimicrobianos surgiu no mercado 
farmacêutico, embora várias cepas bacterianas resistentes tenham sido 
descritas nos últimos anos. Pesquisadores da empresa farmacêutica 
americana NovoBiotic, juntamente com pesquisadores da Universidade 
de Bonn (Alemanha) descreveram recentemente o protótipo de uma 
possível nova classe de antibióticos. A teixobactina foi descoberta em 
bactérias do solo apresentando tanto eficácia in vitro quanto in vivo. A 
teixobactina parece ter como mecanismos de ação a capacidade de inibir 
a síntese da parede celular por se ligar a um motivo conservado de 
lipídios tipo II (precursor do peptideoglicano) e ao lipídio tipo II 
(precursor do ácido teicóico). De forma interessante, nenhum mutante 
de Staphylococcus aureus ou Mycobacterium tuberculosis, os quais são 

não definir o processo de absorção de forma clara. Assim sendo, nós 
parece útil apresentar aqui uma definição de consenso entre as fontes 

consultadas (ex., Principles of Pharmacology: Basic concepts  clinical 
applications – Ed. Munson, P.L., Mueller, R.A. & Breese, G.R., 1

a
 edição, 

Chapman  Hall): “A absorção envolve a passagem das moléculas do 
fármaco através de barreira(s) existente(s) entre o sítio de administração 
e o compartimento vascular”. É fundamental ressaltar aqui que o 
compartimento vascular a ser considerado (e isso nem sempre fica claro 
e há controvérsia) é o da circulação local (por exemplo, as veias 
mesentéricas, para a absorção intestinal) e não da circulação sistêmica. 
Esta precisão é muito importante para não confundir os conceitos de 
absorção e biodisponibilidade (vide abaixo o exemplo do propranolol). 
Nota-se que ha controvérsia na literatura, quando vários autores 
consideram que o termo “absorção” reflete a chegada do fármaco até a 
circulação sistêmica (“absorção sistêmica”). 
 

Biodisponibilidade: Apesar deste conceito ser tão importante no 
processo de controle de qualidade de medicamentos, entre outros para 
assegurar a bioequivalência entre medicamentos genéricos e similares 
em relação aos medicamentos de referências (RDC 60 da ANVISA - 
10/10/2014),  há grande quantidade de definições errôneas ou pelo 
menos ambíguas na literatura especializada, quer seja em livros textos ou 
em resoluções das agências regulatórias. 
 
Antes de chamar a atenção sobre alguns erros conceituais encontrados 
na literatura, gostaríamos de apresentar uma definição que nos parece 
das melhores por ser simples, objetiva, completa e moderna: “A 
biodisponibilidade mede a velocidade e extensão com as quais um 
fármaco atinge a circulação sistêmica” (Canadá - Guidance for industry - 
Conduct and Analysis of Bioavailability and Bioequivalence Studies - Part 
B: Oral Modified Release Formulations). Nota-se que definição 
semelhante é encontrada em vários tratados especializados (ex: 
Introdução à Farmacocinética e à Farmacodinâmica, Ed. Tozer, T.N. & 
Rowland, M. - Artmed Editora, S.A. 2009; Applied Biopharmaceutics and 
Pharmacokinetics, Ed. Shargel, L & Yu, A.B.C. Stanford, Connecticut, 1999; 
Tratado de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia, Ed. Grahame-Smith, 
D.G. & Aronson, J.K. – 3

a
 edição, Guanabara Koogan).  

 

Erros conceituais mais comuns:  
1. As definições apresentadas pelas agências regulatórias americana 
(FDA) e européia (EMEA) falam em disponibilidade do fármaco no sítio de 
ação, o que é impossível de se medir na prática e torna esta definição 
estéril e incoerente pelo menos no que diz respeito aos parâmetros 
avaliados para se quantificar a biodisponibilidade de um fármaco, na 
prática (ASC, Cmax e Tmax). Devido à força do FDA e a aspectos históricos, 
esta definição sabidamente confusa é repetida em vários livros textos. 
 
2. Apesar de não ser tão comum, devemos ressaltar outro erro 
conceitual, desta vez encontrado na legislação brasileira que usa o termo 
“absorção” (vide definição acima) em vez de “absorção e disponibilidade 
sistêmica”. De fato, a RDC 60 da ANVISA (10/10/2014) diz que a 
biodisponibilidade “indica a velocidade e a extensão de absorção de um 
princípio ativo proveniente de uma forma farmacêutica, a partir de sua 
curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na 
urina, medida com base no pico de exposição e na magnitude de 
exposição ou exposição parcial”. Este “erro” de terminologia 
(possivelmente devido ao uso do termo “absorção” no sentido de 
“absorção sistêmica”) pode gerar grande confusão, já que um fármaco 
que sofrer importante efeito de primeira passagem hepática (como o 
propranolol, por exemplo) possui um baixo fator de biodisponibilidade 
(parâmetro que mede a extensão da biodisponibilidade, vide abaixo) 
apesar de ser bem absorvido: de fato, o propranolol consegue atravessar 
a barreira da mucosa intestinal e chegar na circulação sanguínea local, 
mas é intensamente metabolizado no fígado, ou seja, antes de chegar na 
circulação sistêmica, havendo assim baixa disponibilidade sistêmica do 
fármaco inalterado (não metabolizado). 
 
3. Um terceiro erro conceitual grave, e infelizmente muito comum, é de 
confundir biodisponibilidade e fator de biodisponibilidade ou fração 
biodisponível (F), um parâmetro que mede, somente, a extensão da 
biodisponibilidade (e não a sua velocidade). Infelizmente este erro 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780257H0
http://capes.gov.br/videos?videoid=75a3c016f467e1653f667d92034c5e


resistentes a vancomicina, foi resistente a teixobactina. Essa grande 
descoberta abre a possibilidade de uma nova linha de investigação para o 
desenvolvimento de novos antimicrobianos com menor possibilidade de 
desenvolvimento de resistência microbiana. Para maiores informações: 
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7535/full/nature14098.ht
ml 
 

Sócio da SBFTE é empossado como novo membro da Academia 
Brasileira de Ciências  
 

No último dia 5/5 novos membros da Academia Brasileira de Ciências 
tomaram posse no Rio de Janeiro durante a Reunião Magna Anual. 
Dentre os novos membros, a SBFTE tem o prazer de comunicar a posse 
de um dos sócios de nossa Sociedade, o Dr. José Eduardo Tanus-Santos, 
que é Professor Titular do Departamento de Farmacologia da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto/USP. A SBFTE cumprimenta o colega pela 
conquista. Para saber mais: 
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=4006 
 

Prêmio Biotech-Space 
Congratulamos os pesquisadores que tiveram méritos reconhecidos pela 
comunidade científica para o PRÊMIO BIOTECH SPACE Edição 2014: Allan 
Kardec Nogueira de Alencar (UFRJ) na categoria Aluno Pesquisador, e 
Thiago Mattar Cunha (USP) na categoria Pesquisador Pleno. O Prêmio 
Pesquisador do Ano foi instituído pela Biotech-Space para promover o 
reconhecimento de pesquisadores e alunos que contribuíram de forma 
relevante à pesquisa em biotecnologia ou biociências. As indicações 
foram feitas pela comunidade de pesquisadores de diversas instituições 
brasileiras que participam da Rede Biotech-Space. A seleção foi realizada 
por um comitê composto por pesquisadores de importantes 
universidades e centros de pesquisa do país. 
Mais sobre o perfil e pesquisas dos ganhadores acesse 
http://pesquisadordebiociencias.blogspot.com.br/2015/05/premio-
biotech-space-pesquisador-de-2014.html 
Para ver como foi a entrega da premiação entre em: 
http://www.ribeirao.usp.br/?p=2453 

 
IUPHAR lança novo guia de receptores para melatonina  
No ultimo mês de abril a IUPHAR lançou em seu site a atualização do 
Guia sobre os Receptores para Melatonina. Cabe mencionar que a 
elaboração do guia contou com a participação da Profa. Regina Markus 
(USP), sócia e ex-presidente de nossa sociedade. Para mais informações 
sobre o guia acesse:  
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?fami
lyId=39  
 

Eventos 
 
Kinin & Peptide Receptors 2015 International Meeting. 28/06-
01/07/2015. Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. São 
Paulo (SP). 
Informações: http://kinin2015.fcmsantacasasp.edu.br 
 
Workshop Biossegurança e Proteção Radiológica em Laboratórios de 
Pesquisa. 26/06/2015. Centro de Treinamento (CT1) do Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN).  
Informações e programa: http://sbbn.org.br/eventos/workshop-
biosseguranca-e-protecao-radiologica-em-laboratorios-de-pesquisas/ 
 
XVII Curso Sobre Animales de Laboratorio (para Profesionales, Docentes 
e Investigadores): 80 horas Teórico-Prácticas. Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)-UBA - 13-24/07/2015 
Inscrições até 03/07/2015 
Informações:  
Tel: (54 11) 4576 3369 ou (54-11) 4576 3300 int. 296/ 
Fax: (54 11) 4576 3369  
E-mail: bioterio@de.fcen.uba.ar glammel@de.fcen.uba.ar 
 
67ª Reunião Anual da SBPC – Luz, Ciência e Ação. 12-18/07/2015. 

encontra-se em três livros de Farmacologia muito usados por nossos 
alunos de graduação, a começar pela “bíblia” do Farmacologista 

(Goodman  Gilman`s The pharmacological basis of therapeutics – Ed. 
Brunton, L.L., Chabner, B.A. & knollmann, B.C., 12

a
 edição, Mc-Graw-Hill; 

Farmacologia Básica e Clínica – Ed. Katzung, B.G., Masters S.B. & Trevor, 
A.J. 12

a
 edição, AMGH Editora Ltda; Rang & Dale Farmacologia - Ed. 

Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower R.J. & Henderson G. 7
a
 edição, 

Elsevier). 

Fórum Permanente de Pós-Graduação em Farmacologia da 
SBFTE 
Prof. Carlos Mello (UFSM) 

Tanto o Prof. Márcio de Castro Silva Filho, Coordenador de Programas 
Especiais da Capes, como o Coordenador da Ciências Biológicas II, Prof. 
Adalberto Vieyra, aceitaram o convite para participar do Congresso anual 
da SBFTE deste ano. O Prof. Vieyra participará da reunião do Fórum, que 
acontecerá no primeiro dia do Evento. Nesta reunião será realizado o 
acompanhamento das ações desencadeadas em 2014 (documento de 
Biotérios e sugestões),  bem como uma avaliação do impacto do 
Programa Ciência sem Fronteiras sobre os PPG em Farmacologia. O Prof. 
Márcio participará da atividade conferência/colóquio intitulada “Como o 
atual cenário político/econômico impactará sobre os Programas da Capes 
e a Pós-graduação neste mandato”. Após a Conferência haverá um 
colóquio com os membros da mesa e com o público. 

SBFTE Jovem 
Prof. Erik Silva (Unesp), Profa. Gilda Neves (UFRJ), MSc. Juliano 
Quintella (Unifesp) 

SBFTE Jovem – Quem somos e o que estamos fazendo? 
A SBFTE Jovem é uma nova divisão da nossa sociedade formada por 
jovens pesquisadores/professores engajados na promoção de atividades 
que sejam do interesse de farmacologistas em formação. Queremos ser 
uma via de comunicação entre alunos de iniciação científica, Mestrado, 
Doutorado e Pós-doutorandos e a SBFTE, facilitando a inserção de 
trainees nas ações da nossa sociedade. 
O grupo inicial foi formado durante o 45º Congresso da SBFTE, na cidade 
de Ribeirão Preto em 2013. Dentre os diversos pontos discutidos nesta 
primeira reunião, surgiu a ideia de incentivar os alunos (futuros 
farmacologistas) a terem uma maior integração com os palestrantes e 
conferencistas do evento, em um ambiente descontraído. Assim surgiu o 
“Meet the Pharmacologist”, um espaço dentro da programação dos 
congressos da nossa sociedade onde os alunos são incentivados a 
interagir com conferencistas. 
Durante a 46ª Edição do Congresso da SBFTE, cerca de 120 congressistas 
participaram de nossa atividade. O tema “How was the beginning of your 
career?” foi proposto para atrair um bom número de estudantes 
discutindo um tema amplo e que muitas vezes angustia aqueles que 
almejam uma carreira como pesquisadores.  
Os inscritos foram pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e alunos 
de iniciação científica, com diferentes perspectivas e percepções sobre a 
ciência no Brasil e no exterior. Os participantes inscritos foram divididos 
em seis grupos, cada um conduzido por um personagem principal: um 
farmacologista experiente, produtivo e inserido no cenário científico 
atual. Fizeram parte da atividade Maria Christina W. Avellar 
(Unifesp/EPM), François Germain Nöel (UFRJ), João Batista Calixto 
(UFSC), Manassés C. Fonteles (UFC/UECE), Leslie Gunatilaka (University of 
Arizona) e David Newman (NCI-NIH). A participação de pesquisadores 
estrangeiros mostrou aos jovens a internacionalização da ciência 
brasileira, tendência na qual a SBFTE foi pioneira, e trouxe uma 
percepção aos futuros pesquisadores de como é a pesquisa no exterior.  
Cada grupo teve a oportunidade de discutir com os farmacologistas os 
desafios que estes enfrentaram no início de suas respectivas carreiras. Ao 
final das discussões, houve um momento de confraternização, 
propiciando uma maior integração entre os participantes da atividade. 
Como a sessão foi um sucesso, repetiremos no 47

o
 Congresso da SBFTE 

este evento, trazendo cerca de 10 pesquisadores para conversar com os 
jovens cientistas. O tema proposto para essa segunda atividade foi 
“Ethics in Pharmacological Research”. Esperamos atrair um número ainda 
maior de participantes a fim de discutir questões chaves para a pesquisa 
em Farmacologia, incentivar o espírito crítico e buscar a integração entre 

http://kinin2015.fcmsantacasasp.edu.br/
http://sbbn.org.br/eventos/workshop-biosseguranca-e-protecao-radiologica-em-laboratorios-de-pesquisas/
http://sbbn.org.br/eventos/workshop-biosseguranca-e-protecao-radiologica-em-laboratorios-de-pesquisas/


UFSCar. São Carlos (SP). 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/saocarlos/ 
 
XI Curso sobre Diseño Experimental y Tamaño de la muestra en trabajos 
con Animales de Laboratorio. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FCEyN)-UBA: 27-31/07/2015. 
Inscrições até 17/07/2015 
Informações:  
Tel: (54 11) 4576 3369 ou (54-11) 4576 3300 int. 296 
Fax : (54 11) 4576 3369  
E-mail: bioterio@de.fcen.uba.ar glammel@de.fcen.uba.ar 
XXX Reunião Anual da FeSBE. 09-12/09/2015. Faculdade de Medicina USP 
Informações: http://www.fesbe.org.br/ 
 
10th International Congress of Pharmaceutical Sciences (CIFARP). 06-
09/09/2015. Centro de Convenções de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP. 
Informações: http://cifarp.com.br 
 
18º Encontro Nacional de Biomedicina. 22-24/10/2015. Botucatu (SP) 
Informações: http://www.enbm.com.br/enbm@ibb.unesp.br 
 
X International Symposium on Vasoactive Peptides. 29-31/10/2015. 
Lagoa dos Ingleses, Nova Lima (MG).  
Informações: 
vasoactivepeptides@gmail.com/http://www.vasoactivepeptides2015.co
m/ 
 
3

rd
 International Symposium on Challenges and New Technologies in 

Drug Discovery & Pharmaceutical Production. Novembro 2015. Fiocruz, 
Rio de Janeiro (RJ). Informações: http://symposiumcntp 
 
XIII Congresso Brasileiro de Toxinologia. 8-11/11/2015. Centro de 
Convenções. Campos de Jordão (SP). 
Informações: http://toxinologia2015.com.br/ 
 
47º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental. 
28/9-01/10, 2015, Hotel Monte Real, Águas de Lindóia (SP) 
Informações: http://www.sbfte.org.br/congressos/2015/ 
 
48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental. 
4-7/10/2016. Rafain Palace Hotel, Foz do Iguaçu (PR). 

diferentes gerações de farmacologistas. 
Este é o espírito da SBFTE Jovem. Que tal participar com a gente? 
Um abraço. 

 

 

http://www.sbpcnet.org.br/saocarlos/
http://www.fesbe.org.br/
http://www.enbm.com.br/enbm@ibb.unesp.br
mailto:vasoactivepeptides@gmail.com/http://www.vasoactivepeptides2015.com/
mailto:vasoactivepeptides@gmail.com/http://www.vasoactivepeptides2015.com/
http://symposiumcntp/
http://toxinologia2015.com.br/
http://www.sbfte.org.br/congressos/2015/

