
 
 

 

Acta de CA/ND 

 

Nombre del CA/ND: 

 

Productos Naturales Bioactivos y Sus 

Aplicaciones (PNBySA) 

Nº de reunión: Primera de 2018 

Fecha: 19/10/2018 

Universidad donde se  

reúnen 

Universidad Nacional de Cuyo 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular o 

alterno 

UNCuyo: Patricia Piccoli, Titular 

UNC: Maria Gabriela Ortega, Titular  

UNC: Susana Núnez Montoya, Titular 

UNNE: Sonia Sgroppo, Titular  

UNA: Gloria Yaluff, Titular 

UFMG: Jacqueline Aparecida Takahashi 

(Coordenadora) 

Universidades Ausentes en 

la reunión 

UNL, UNLP, UNR, UNS, UFPR, 

UFRGS, UdelaR 

Invitatos Não 

Sumario con agenda 

prevista 

Sim 

Desarrollo de la reunión. 
Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

De acordo com a Ordem do Dia, a 

reunião se desenvolveu da seguinte 

forma: 

A coordenadora abriu a reunião dando 

boas vindas às representantes 

presentes e comentou a ausência de 

vários representantes institucionais. Foi 

decidido que a coordenadora iria 

contactar todos os representantes para 



 
 

entender o motivo da ausência nas 

reuniões. Em seguida, os membros 

avaliaram as atividades realizadas em 

relação ao que foi proposto no Plano de 

Ação de 2018. As representantes 

presentes decidiram se unir para o 

fortalecimento real e ampliação das 

atividades do ND no ano de 2019. Para 

isso, foram propostas as seguintes 

atividades: 

1.Redação de textos técnicos 

informativos para serem veiculados na 

página do ND/AUGM  

2. Redação de artigos em conjunto 

sobre temas de interesse da área de 

Produtos Naturais 

3. Resgate das informações sobre os 

diversos grupos nas instituições que 

tem representantes no ND 

4. Divulgação do ND e da AUGM nas 

instituições por meio de Seminários e 

Reuniões. 

5. Insistir em reuniões por video-

conferência. 

6. Divulgar os programas da AUGM 

(JJI, Escala Docente e Discente, etc) 

Além disso, a coordenadora partilhou as 

informações da reunião de 

coordenadores de ND/CA com 

representantes da AUGM e do Instituo 

Pasteur Montevideo, que deseja 

estabelecer parcerias em diversas 

instâncias com a AUGM. Todos os 

representates ficaram muito 

entusiasmadas com a possibilidade, 

que seria muito interessante para o ND. 



 
 

 

Observações:  

1. No dia 17 de outubro, no Bloque de 

aulas comunes y tecnológicas (BACT) – 

Aula 1, os membros do ND realizaram 

um Seminário aberto ao público, que 

teve participação de docentes e 

estudantes. O Seminário foi sobre 

“Productos Naturales y Desarrollo 

Sustentable” e contou com 

apresentações dos membros do ND 

presentes, e de representantes da 

UNCuyo. 

2. Um evento do NDPNBySA já foi 

realizado na UNC: I Workshop 

"Productos Naturales Bioactivos y sus 

aplicaciones" em 17/12/2018, com 

ampla participação da comunidade 

acadêmica. 

 

Propuestas a considerar por 

el Consejo de Rectores, 

Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

Sugerimos que a AUGM solicite aos 

delegados que divulguem a importância 

da participação dos representantes 

institucionais nas atividades do ND. 

Planteos a Futuro - Cursos à distância (O primeiro a ser 

ministrado pela Profa. Sonia Sgroppo 

em 2019 e o segundo a ser formatado 

para ser ministrado por representantes 

de diversas instituições) 

- Ampliação real das atividades do 

NDPNBySA, com seminários locais, 

cursos à distância e evento com 

participação de outros ND/CA em 2019 

ou 2020. 

 

Aprobación del Acta y  



 
 

Firmas de conformidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

A próxima reunião ocorrerá junto com a 

JJI, em São Carlos, de 23-25/10/2019. 

Agenda: 

1. Curso à distância 

2. Redação de trabalhos em conjunto 

3. Postagem de material na página da 

AUGM 

4. Encontros e divulgação do ND nas 

universidades locais 

5. Reuniões virtuais 

 

 

 

 

 

Jacqueline A. Takahashi 

 


