
Ata da Primeira Reunião de trabalho do ND-PN da AUGM 

 

Nos dias 27 e 28 de maio foi realizada a primeira reunião de trabalho do Núcleo Disciplinar de 

Produtos Naturais Bioativos da AUGM. A reunião ocorreu no anfiteatro geral do IQ-UNESP, em 

Araraquara, SP, Brasil. 

Contou com a participação dos professores: Horacio Heinzen (UDELAR, Montevideo), Alicia 

Bardón (UNT, Tucuman, Argentina), Mariel Agnese (UNC, Cordoba, Argentina), Susana 

Zacchino (UNR, Rosario, Argentina) Profa. Maria das Graças Lins Brandão (UFMG, Belo 

Horizonte), Stela Rates (UFRGS, Porto Alegre), Paulo Cezar Vieira (UFSCar, São Carlos), um 

número de membros que foi considerado muito bom. 

A reunião foi bastante proveitosa. No dia 27-04 foi realizado um mini simpósio onde todos 

apresentaram, na forma de conferência de 30 minutos, o potencial de pesquisas de suas 

instituições, com ênfase naquelas desenvolvidas pelos professores do Núcleo Temático da 

AUGM. Após a reunião tivemos uma grande discussão sobre os avanços da área no mundo e o 

que pode ser feito nas Universidades da AUGM de forma colaborativa, envolvendo  o potencial 

de todos os grupos das Universidades destes países, com ênfase para o Brasil, Argentina e 

Uruguai, países representados nesta primeira reunião. O trabalho de pesquisa colaborativo foi 

bastante discutido visando uma maior integração dessas  universidades na America do Sul. 

 

No dia 28-04, realizou-se  a primeira  reunião de trabalho do corrente ano e foi montada uma 

agenda de atividades  para os próximos dois anos: 

1. Próxima reunião de trabalho:  

Agendada para novembro de 2009, durante o II Brazilian Conference on Natural Products, que 

será realizado em Águas de Lindóia, SP, entre os dias -09-12-11-09. O motivo de reunirmos 

neste evento é devido a sua importância e excelência para a area.  

2. Ficou decido que se realizará uma Escola Itinerante em Química de Produtos Naturais 

Bioativos, em nível de pós-graduação, envolvendo os membros do ND-PN da AUGM e um 

convidado a ser definido posteriormente. A primeira escola será em Montevidéu, em Agosto 

de 2010 e a segunda escola será na Argentina com data a ser definida.  

3. O evento que envolve a participação de jovens investigadores, considerado um sucesso,  

será incentivado, assim como os estágios de estudantes e de docentes envolvendo o programa 

escala.  

4. Será enviado para  a secretaria da AUGM (responsabilidade da Ms. Rossana Campodónico), 

um PDF das apresentações para ser disponibilizado na página web da AUGM, assim como foi 

sugerido também disponibilizar os projetos de pesquisa e artigos publicados pelos 

pesquisadores que participam do DN-PN para que todos tenham idéia das linhas de pesquisa 

em andamento. 



A reunião foi encerrada as 12,00hs. 

 

 

Araraquara, 29-04-2009. 

 

 

Profa. Vanderlan da Silva Bolzani 

Coordenadora  


