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RELATÓRIO DA REUNIÃO GRUPO DISCIPLINAR DE PRODUTOS 
NATURAIS BIOATIVOS – AUGM 

10 - 11 de novembro de 2009 

 

São Pedro – PS – Brasil. 

A segunda reunião do Núcleo Disciplinar de Produtos Naturais Bioativos (NDPN – 
AUGM), do corrente ano foi realizada durante o 2nd BCNP – XXVII RESEM (2nd 
Brazilian Conference of Natural Products and XXVII Annual Meeting on 
Micromolecular Evolution, Systematics and Ecology), no Hotel Colina Verde, em São 
Pedro, SP; esta foi uma decisão tomada pelos coordenadores do ND-PN durante a 
primeira reunião do Núcleo, ocorrida em 27 e 28 de abril no IQ-UNESP, na cidade de 
Araraquara, SP. 

PAUTA DA REUNIÃO (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO NDPN-A UGM) 

1- Liberação de verba para projetos colaborativos/dificuldade de estabelecer 
parcerias fortes entre os núcleos 

2- Cursos avançados como forma de agregação, possibilidade dos cursos 
comporem um curso de pós-graduação entre as universidades da AUGM 
(atividade para 2010) 

3- Workshop sobre plantas medicinais de uso no MERCOSUL (Programa de 
atividades para 2010) 

4- Colaboração de pesquisa formalizada neste período 
5- Encontro de Jovens Investigadores-AUGM 

 

Discussão dos assuntos de pauta - Relatório de atividades NDPN-AUGM 

1. Liberação de verba para projetos colaborativos/dificuldade de estabelecer 
parcerias fortes entre os núcleos 

 Foi consenso entre os coordenadores presentes a necessidade de levar as 
discussões a cada Reitoria, sobre a problemática da verba disponível para os Núcleos 
Temáticos. Na forma atual, onde há disponibilidade apenas para mobilidade de 
professores e de estudantes dentro do Programa Escala Docente e Estudantil, fica 
inviabilizado qualquer esforço mais efetivo entre os grupos, levando em consideração 
que não há qualquer estímulo de viabilização de pesquisa colaborativa sem apoio 
financeiro. A forma de financiamento atual, apenas para mobilidade docente e 
estudantil, mesmo tendo sido elogiada, não estimula as colaborações de pesquisa entre 
os vários grupos envolvidos. Alguns grupos estão realizando colaborações de pesquisa, 
independente de pertencerem ao NDPN-AUGM, já que existem interesses colaborativos 
próprios e, alguns projetos colaborativos de grupos individuais ou temáticos estão sendo 
realizados, o que poderiam ser fortalecidos pela participação do NDPN-AUGM.  Assim, 
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os coordenadores questionaram: Quais os reais objetivos dos Núcleos Disciplinares da 
AUGM? Foi comentado também o distanciamento do ND-AUGM das decisões centrais 
da AUGM, enfatizando-se sempre a importância de uma maior interação. 

 Os coordenadores entendem que a única forma de fortalecer a pesquisa 
colaborativa nas universidades que compõem a AUGM, dentro da Química de Produtos 
Naturais Bioativos, seria a criação de uma linha de fomento (suporte) para grupos fortes 
que já têm pesquisa consolidadas e colaborativas. Para tais grupos, além dos 
financiamentos usuais de seus países poderiam ter um aporte da AUGM, para 
desenvolvimento de projetos colaborativos de interesse comum visando a produção de 
fito-produtos. Um aporte financeiro mesmo pequeno, destinado à pesquisa, forçaria um 
maior comprometimento dos grupos com os objetivos da AUGM. Desta forma, ficou  
evidente a necessidade de uma política da AUGM focada em pesquisa colaborativa para 
os grupos participantes. Foi consenso também solicitar que as Assessorias Externas de 
cada Universidade leve a posição do NDPN para os Reitores discutirem no Fórum de 
Reitores da AUGM,agendas para o ano de 2010. Acredita-se que o problema não seja 
especificamente do Núcleo de Produtos Naturais, mas de todos os demais Núcleos. 
Nesse contexto, se enfatiza a importância de que todas as universidades membro 
disponibilizem uma verba (percentual similar entre as universidades) para o 
desenvolvimento das atividades propostas. Foi levantado, que cada Universidade 
disponibiliza verba diferente aos Núcleos, o que faz com que alguns grupos se sintam 
discriminados ou poucos reconhecidos pelas suas universidades.  

2. Cursos avançados como forma de agregação, possibilidade dos cursos 
comporem um curso de pós-graduação entre as universidades da AUGM 

 Discussão da realização de cursos de atualização na área e da possibilidade de 
que seja regulamentado como curso de Pós-Graduação da AUGM. A idéia surgiu ainda 
na primeira reunião realizada em Araraquara e tomou mais força, nesta última. Ficou 
notório que todos acham a idéia excelente. Os cursos foram programados para ocorrer 
em módulos de uma semana. O primeiro curso proposto será ministrado pelos 
Professores Horácio Heinzein (UDELAR) e Dulce Helena Siqueira Silva (UNESP-
Araraqura) na UDELAR, em Montevidéu, sobre o tema “Antioxidantes de fonte natural 
e quimioprevenção”. A proposta para 2010 é que o curso seja realizado juntamente com 
o workshop sobre plantas medicinais de interesse do Mercado Comum do Cone Sul 
(Mercosul), programado para agosto de 2010 em Montevidéu.  

3. Workshop sobre plantas com potencial para o desenvolvimento de 
fitomedicamentos medicinais de uso no MERCOSUL (programa de 
atividades para 2010) 

 Foi proposta também a realização de um Workshop em Agosto de 2010, 
objetivando-se a participação de pesquisadores e alunos de pós-graduação. O workshop 
será realizado com foco nos gêneros de plantas mais amplamente estudados no 
MERCOSUL, especialmente no que concerne ao seu potencial para o desenvolvimento 
de fitomedicamentos (Tabela 1). Plantas medicinais é um tema recorrente e foi 
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recentemente aprovado o Programa Nacional de Fitoterápicos e Plantas Medicinais do 
Ministério da Saúde do Brasil e certamente será um modelo a ser seguido por outros 
países da América do Sul. O representante da Universidad de la República, Dr. Horácio 
Heinzen propôs que seja realizado em Montevidéu, Uruguai. A Profa. Stela da UFRGS 
se ofereceu para sediar e organizar o evento seguinte, cuja proposta foi acatada pelos 
participantes. Assim o primeiro workshop será realizado na primeira quinzena de agosto 
de 2010. A Data exata do evento será definida no inicio de 2010. 

Neste ínterim, foi sugerido pela Coordenadora, Professora Vanderlan e aprovado 
pelos participantes a produção de um livro sobre os gêneros a serem discutidas no 
workshop proposto. Os responsáveis iriam compilar os dados para o livro que será 
discutido durante o evento, para posterior edição e publicação.  Os livros seriam 
distribuídos às Universidades Membro da AUGM e aos Ministérios de Saúde dos países 
que integram as Universidades membro da AUGM. O objetivo é dar subsídios 
científicos sobre plantas de uso medicinal para que sejam usadas com critérios de 
eficácia e segurança, essenciais para a saúde humana. Os gêneros constantes na Tabela 
podem ser expandidos e o objetivo do Núcleo é prospectar pesquisadores da AUGM 
interessados em colaborar.  

Tabela 1. Proposta inicial da relação de gêneros que comporão o livro sobre gêneros de 
interesse para o desenvolvimento de fitomedicamentos no MERCOSUL. 

Gênero Responsável Universidade 
Casearia Alberto Cavaleiro UNESP 
Bacharis Amélia Henriques UFRGS 
Achyrocline Horacio Heinzen (sugiro 

associação com os Profs 
Pedro Petrovick e Walquiria 
Bassani – UFRGS) 

UdelaR 

Hypersia Mariel Agnese UNC 
Erythrina Vanderlan Da Silva Bolzani UNESP 
Hyppeastrum José Ângelo Zuanazzi UFRGS 
Lippia Eduardo Dellacassa UdelaR 
Hypericum Stela Maris Kuze Rates e 

Gilsane Lino Von Poser 
UFRGS 

Garcinia Dulce UNESP 
Passiflora Stela Maris Kuze Rates e 

Grace Gosmann 
UFRGS 

Ilex Grace Gosmann UFRGS 
Psychotria Amélia Henriques e Carolina 

Passos 
UFRGS 

Eugenia Miriam Appel UFRGS 
Valeriana Stela Maris Kuze Rates, 

Gilsane Von Poser e Sandra 
Rech 

UFRGS 

Polygonum Suzana Zacchino 
Silvia Noely 

UNR 
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4. Colaboração de pesquisa formalizada neste período 
Na primeira reunião ocorrida em Araraquara, o Prof. Horacio Heinzen da 

UdelaR se manifestou bastante interessado em estreitar uma colaboração de 
pesquisa entre o seu laboratório e o NuBBE, ao qual coordeno e que desenvolve 
pesquisa de bioprospecção visando protótipos de fármacos para humanos e animais, 
cosméticos e agrotóxicos.  Mesmo sem qualquer suporte da AUGM, uma 
colaboração foi estabelecida. No primeiro momento, ela seguiria os moldes da 
AUGM, que é a mobilidade estudantil. Assim, foi acordada a permanência de 
Marília Valli mestranda no IQ-UNESP, bolsista FAPESP), pelo período de um mês, 
no Laboratório da Dra. Jenny Carolina Saldaña, Professora Adjunto DT, Laboratorio 
de Experimentación Animal do Departamento de Ciências Farmacêuticas, Facultad 
de Química da UdelaR. Na realidade o estágio visou mais que a mobilidade 
acadêmica. A mestranda obteve resultados muito animadores e estreitou uma 
colaboração efetiva entre a UdelaR e o IQ-UNESP, no que se refere a busca por 
produtos nematicidas.  

O objetivo da pesquisa de mestrado de Marília é busca por inibidores de 
acetilcolinesterase, tanto visando substâncias bioativas como possíveis protótipos de 
fármacos. Desta forma, a colaboração foi bastante enriquecedora para a formação da 
mestranda e os resultados do trabalho realizado em Montevidéu, sob a orientação da 
Dra. Jenny Carolina Saldaña foi excelente. Foi um estágio rápido financiado pelos 
projetos de pesquisa em andamento no IQ-UNESP (BIOTA-FAPESP) e na UdelaR, 
sob a responsabilidade do Dr. Horacio Heinzen. Colaborações desta natureza são 
muito importantes para o fortalecimento do ND-AUGM.  Esta iniciativa catalisou 
mais uma colaboração recente entre o NuBBE, IQ-UNESP e a Farmacologia da 
UFRG, dentro do NDPN-AUGM. A partir do dia 15 de janeiro de 2010, a Marilia 
Valli irá a Porto Alegre para realizar ensaios in vivo de farmacologia e toxicologia, 
sob a orientação da Dra. Stela Maris Kuze Rates, com os derivados testados sob a 
orientação da Dra. Jenny na UdelaR e que apresentaram excelente atividade 
nematicida.   
 
5. Encontro de Jovens Investigadores-AUGM 

 
Como parte das atividades já consolidadas que a AUGM vem realizando 

anualmente, uma universidade membro converte-se em sede das “Jornada de Jovens 
Pesquisadores” (JJP). No ano 2009 foi celebrada a edição numero XVII que foi 
nomeada como “Universidade, Conhecimento e Desenvolvimento Regional”.  

A JJP ocorreu na cidade de Concordia, Entre Ríos, República Argentina entre os 
dias 27 e 29 de outubro de 2009. A respeito da participação do Núcleo de Produtos 
Naturais Bioativos e suas Aplicações (PNB&A), é importante destacar que foram 
apresentados 49 trabalhos, correspondendo ao Núcleo Disciplinar (NDPN-AUGM) 
com o maior número de trabalhos apresentados em toda a Jornada. Assim, fica 
evidente o trabalho participativo que os membros que atuam em produtos naturais 
vêm realizando, no sentido de estimular a pesquisa entre os estudantes e ao mesmo 
tempo propiciar a difusão dos resultados. É um dado bastante significativo e 
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demonstra o potencial desses Núcleos, nas próprias universidades, são fundamentais 
e fortalecem as colaborações entre as universidades da AUGM, o que pode se ver 
refletido na alta participação de pesquisadores jovens.  

A distribuição de trabalhos apresentados pelos jovens investigadores das 
universidades que contribuíram para esta atividade, está descrito a seguir: UFRGS 1, 
UFSCar 1, UdelaR 2, UFMG 2, UNESP  3, UNT 4, UNC 4 e UNR 5. 

 

Estratégia de trabalho para 2010 

• Montar a coordenação do workshop e fazer a divulgação do mesmo, objetivando 
a participação maciça de estudantes e de pesquisadores. Além dos pesquisadores 
listados na tabela que mostraram interesse na redação dos capítulos sobre os 
gêneros citados, é objetivo do grupo convidar outros colegas especialistas para 
concluir a lista apresentada.  O workshop terá o título do livro: “Gêneros com 
potencial para o desenvolvimento de fitomedicamentos no MERCOSUL”. 

• Juntamente com as duas atividades acadêmicas discutidas, se propõe que sejam 
realizadas duas reuniões com os coordenadores, para delinear as estratégias a 
serem seguidas nos próximos meses e avaliar os resultados das atividades já 
desenvolvidas. A primeira reunião será realizada em Porto Alegre, no primeiro 
semestre de 2010 e a segunda está planejada para ocorrer em Montevidéu, 
durante o Workshop, em agosto de 2010. 

 

Sem mais para a ocasião, assinam a Ata os representantes: 

Vandelan da Silvia Bolzani, UNESP - Brasil 

Stela Kuze Rates, UFRGS - Brasil 

Paulo Cesar Vieira, UFSCar – Brasil 

Horácio Heinzen, UdelaR - Uruguai 

Mariel Agnese, UNC - Argentina 

Silvia N. López, UNR - Argentina 

Prof. José Ângelo Zuanazzi, UFRGS - Brasil  

Alberto José Cavalheiro, UNESP-Brasil 

Dulce Helena Siqueira Silva, UNESP - Brasil 


