
 

Acta de CA/ND 

 

Nombre del CA/ND: 

 

PRODUCTOS NATURALES BIOACTIVOS Y SUS 

APLICACIONES(NPNB) 

Nº de reunión: 

 

Primeirade 2016 

Fecha: 

 

23/09/2016 

Universidad donde se 

reúnen 

Minascentro, Belo Horizonte. Como parte integrante do 

XXIV Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil (XXIVSPMB) 

 

Universidades Participantes 

en la reunión 

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

UdelaR: HoracioHeinzen, Ttular 

UFSCar: Paulo Cezar Vieira, Titular 

UNL: Ana G. Binetti,Titular 

UNC: Maria Gabriela Ortega,Titular 

UNESP: Ian Castro Gamboa, Titular 

UFMG: Maria das Graças Lins Brandão (Coordenadora) 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión 

UFPR 

UNLP  

UFRGS 

UNNE          

UNR 

UNA 

Invitados --- 

Sumario con agenda 

prevista 

Sim 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

Os membros presentes se mostraram muito interessados 

em manter ativo o núcleo e promover várias atividades 

que o possa fortalecer.Os principais ítens discutidos para 

se alcançar isto foram: 

 

(1) Ficou definido que haverá duas reuniões ao ano: 

uma presencial e outra virtual. Foi discutido e aceito que 

a reunião presencial deveria/ poderia acontecer dentro 

de um evento relacionado ao tema, para facilitar a 

participação dos membros. São vários eventos na área 

de produtos naturais que ocorrem nos países integrantes 

da AUGM ou outros da América do Sul. Em Belo 

Horizonte, por exemplo, foi possível a participação de 

vários membros, sendo que quatro deles foram também 

convidados a proferir conferência no XXIVSPMB. Parte 

das despesas com deslocamento e hospedagem foi 

custeada pelo Simpósio. Foi colocado que o evento 

BrazilianConferenceon Natural Products (BCNP), a ser 

realizado de 5 a 8 de novembro de 2017, em Vitória 

(Brasil) poderia representar uma nova possibilidade de 

encontro. Outra possibilidade de encontro presencial 

seria durante as Jornadas dos Jovens Pesquisadores, 

que ocorrem anualmente. O encontro virtual ficou de 

ser organizado pela Coordenação do Núcleo até 

dezembro.  

 

(2) Foi discutida a necessidade de se continuar o 

programado no plano de trabalho anual e bianual do 

Núcleo, e também discutido nareunião de 2015. É 

importante que cada membro busque a relação dos 

pesquisadores envolvidos com produtos naturais nas 

suas Universidades e se divulgue cada grupo de 

trabalho. Foi considerada a necessidade de um espaço 

específico para isto na página da AUGM. Foi lembrado 

que na reunião de 2015 foi solicitado à AUGM a 

elaboração de um formulário para este fim.  

 

(3) Ficou estabelecido que os membros de cada 

universidade deverão se empenhar para promover 

maior participação nos programas ESCALA e Jornada 

dos Jovens Pesquisadores.   

 

(4) Ficou estabelecido também que serão oferecidos 

minicursos.  

 



 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Melhoria da página da internet, com a inserção de link 

para divulgar as linhas de pesquisas da área dos 

produtos naturais bioativos, de cada Universidade. Esta 

divulgação poderia acontecer por vários meios, 

inclusive em videos de curta duração (1 a 2 minutos), 

nos quais os pesquisadores discorrem sobre seus 

trabalhos.  

 

 

Planteos a Futuro 

 

(1) Elaboração de uma listagem de plantas e 

microorganismos com produtos natuais bioativos de 

interesse comum dos países integrantes do Núcleo e 

divulgação dessas informações para os pesquisadores e 

público em geral.  

 

(2) Elaboração de materiais de divulgação científica 

com informações que esclareçam ao grande público 

sobre a necessidade de se conservar e estudar 

cientificamente as riquezas naturais da América do Sul.  

 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 
 

 Horacio Heinzen                        Ana Binetti 

 

M. Gabriela Ortega 

 

 

Ian Castro-Gamboa                    Paulo Vieira  

 

Maria das Graças Lins Brandão  



 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Durante oBrazilianConferenceon Natural Products 

(BCNP), a ser realizado de 5 a 8 de novembro de 2017, 

em Vitória.  

Estão programadas também duas reuniões por vídeo 

conferência: em dezembro de 2016 e junho de 2017.  

 

 


