
 
 

REUNIÃO ANUAL DO NUCLEO DISCIPLINARIO PRODUCTOS 

NATURALES BIOACTIVOS y SUS APLICACÍONES 

Ata da Reunião do Nucleo Disciplinario Productos Naturales Bioactivos y sus 

Aplicacíones, realizada de 06 a 08 de novembro de 2017 no Departamento de Ciências 

Farmacêuticas (Campus de Maruípe) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), em Vitória (ES), Brasil, sob a presidência da Profa. JACQUELINE 

APARECIDA TAKAHASHI (Coordenadora do Nucleo Disciplinario Productos 

Naturales Bioactivos y sus Aplicacíones, UFMG).  

Estavam presentes os seguintes representantes: Prof. JOÃO BATISTA FERNANDES 

(UFSCar), Profa. PATRICIA PICCOLI (UNCUYO-IBAM), Profa. SONIA 

SGROPPO (UNNE) e Profa. TOMOE NAKASHIMA (UFPR).  

No dia 06/11/2017, os membros do ND estabeleceram contatos iniciais e discutiram de 

forma informal sobre o ND, ou participaram do Brazilian Congress on Natural 

Products (BCNP), que estava acontecendo em Vitória, no mesmo período. No dia 

07/11/2017, a Coordenadora, Profa. Jacqueline, abriu a reunião geral dando boas vindas 

aos presentes e informou aos presentes que tinha sido programado que a reunião 

ocorreria nas mesmas dependências onde estava sendo realizado o BCNP. Entretanto, 

ao contatar previamente os organizadores do BCNP, estes informaram que não tinham 

conhecimento da reunião do ND e que o local onde o BCNP seria sediado não possuía 

espaço onde a reunião anual do ND pudesse ser realizada. Desta forma, a Coordenadora 

entrou em contato com a Profa. Claudia Masrouah Jamal, do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que gentilmente fez 

os trâmites legais na UFES para que a reunião pudesse acontecer naquela instituição. A 

Coordenadora expressou seu agradecimento à Profa. Profa. Claudia Jamal, por ter 

providenciado sala e recursos físicos para a reunião do NDA. A Profa. Jacqueline 

informou que alguns participantes informaram não poder participar da reunião anual por 

não terem conseguido recursos financeiros para a viagem. Em seguida, a reunião teve 

início com a apresentação dos representantes institucionais presentes. Segundo a pauta 

prevista, cada representante apresentou suas linhas de pesquisa e as atividades 

relacionadas ao ND desenvolvidas em sua instituição. As apresentações foram muito 

proveitosas e mostraram a grande qualidade dos trabalhos realizados pelos grupos de 

pesquisa representados. Em seguida, houve discussão sobre as informações 

apresentadas pelos representantes e, posteriormente, fez-se um pequeno intervalo para o 

almoço. Na parte da tarde, a Coordenadora apresentou e colocou em discussão o Plano 

de ação do ND Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones para 2018, 

construído a partir de discussões entre os membros por email, já que o Plano de ação 

para 2018 teve que ser entregue à Secretaria Executiva da AUGM antes da reunião 

presencial de 2017. Os membros presentes elogiaram os esforços de todos para a 

elaboração do Plano de Ação para 2018 e afirmaram suas intenções de cumprirem as 

metas propostas. Pensando na dificuldade que existe para a realização de encontros 



 
 

presenciais, os representantes reforçaram a importância de que haja também reuniões 

por vídeo-conferência, planejadas com antecedência e tendo em vista detalhes como 

local e fuso horário. Em seguida, discutiu-se sobre a ampliação das atividades do ND. 

Apesar do problema de falta de recursos, os representantes do ND Productos Naturales 

Bioactivos y sus Aplicaciones expressaram a necessidade de maior adesão dos 

representantes e maior divulgação da AUGM nas respectivas instituições. Desta forma, 

foi proposto que a AUGM solicitasse aos delegados que divulguem a importância da 

participação dos representantes institucionais nas atividades do ND. Outra proposta foi 

que o ND fosse melhor divulgado, inclusive por meio de folders que pudessem ser 

colocados em pontos estratégicos nas instituições. Além disso, sugeriu-se que os 

representantes divulgassem a AUGM em congressos e eventos dos quais participem, 

sejam no próprio país ou fora dele. Percebeu-se, também, a necessidade de divulgar os 

benefícios da participação na AUGM, tais como, colaborações em projetos conjuntos, 

mobilidade de estudantes de pós-graduação, mobilidade docente, etc. A seguir, passou-

se a discutir sobre o banco de dados do ND. Foi proposta a elaboração de uma lista 

com a infraestrutura, equipamentos e expertise dos membros do ND. Já existe uma base 

de dados com este tipo de informação e a proposta é que ela seja atualizada e inclua 

links para os repositórios institucionais. O próximo ponto da pauta que foi discutido 

refere-se à proposição de projetos e atividades em conjunto. Os representantes 

demonstraram interesse na elaboração de projetos colaborativos entre membros das 

diversas instituições. Os representantes também discutiram sobre a interação entre 

cursos de pós-graduação no âmbito da AUGM. Para tal, sugeriu-se a criação de 

mecanismos que possibilitem que cursos ministrados em outras instituições possam ser 

utilizados para a obtenção de créditos pelos alunos de pós-graduação, em suas próprias 

instituições. Estes cursos poderiam ser multi-institucionais, à distância ou serem semi-

presenciais e ministrados por um ou mais docentes. Também foi proposta a criação de 

acordos internacionais para que alunos de pós-graduação possam obter dupla titulação 

(orientação em co-tutela por orientadores do ND).  O último ponto da pauta do dia foi a 

discussão do local e data da Reunião Anual de 2018. Os representantes presentes 

sugeriram que a reunião de 2018 seja realizada em local que possibilite a participação 

do maior número possível de representantes institucionais. Sugeriu-se, também, que a 

reunião ocorresse junto com a Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM de 2018, que 

ocorrerá em Mendonça (Argentina). Todos os presentes concordaram com a indicação e 

a Profa. Patricia Picolli colocou-se à disposição para colaborar nos trâmites e na 

organização da Reunião Anual. A Profa. Patricia também se propôs a tentar organizar 

um workshop com os representantes da AUGM e membros da indústria da região de 

Mendonça durante a Reunião Anual de 2018. Os representantes manifestaram que seria 

importante que a secretaria executiva da AUGM pudesse fornecer auxílio financeiro 

para as reuniões anuais. Ainda em relação à Reunião Anual de 2018, os representantes 

propuseram uma ampla divulgação da Reunião e que sejam oferecidos mini-cursos para 

Jovens Investigadores durante a Reunião Anual. Antes de encerrar os trabalhos do dia, 

os representantes decidiram que, no dia 08/11/2017, não seria necessário deslocamento 



 
 

dos hoteis para a UFES e os detalhes pendentes poderiam ser discutidos no hotel, já que 

a maioria dos representantes estava hospedada no mesmo hotel ou em sua proximidade. 

No final da reunião, o Prof. João Batista convidou os presentes a visitarem o BCNP na 

manhã do dia seguinte, sugestão que foi prontamente aceita pelos presentes. Em 

seguida, a reunião do dia 07/11/2017 foi encerrada. No dia 08/11/2017 pela manhã, os 

representantes dirigiram-se ao local onde estava sendo realizado o BCNP, onde foram 

apresentados ou se encontraram com os participantes do Congresso e aproveitaram para 

assistir conferências, bem como para estabelecer contatos importantes com 

pesquisadores da área ali presentes. Uma parte da tarde do dia 08/11/2017 foi utilizada 

para a finalização das discussões do dia anterior. Tendo concluídos os trabalhos, a 

reunião foi encerrada. 

Vitória, 08 de novembro de 2017. 

Profa. Dra. Jacqueline Aparecida  Takahashi 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Coordenadora do Nucleo Disciplinario Productos Naturales Bioactivos y sus 

Aplicacíones 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 


