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Na cidade de Campinas, República Federativa do Brasil, em 27 de setembro de 2014 
reuniram-se os representantes no Núcleo de Disciplina "Virologia Molecular"das 
universidades da Associação de Universidades Grupo Montevideo. As discussões foram 
estendidas até 28 e 29 de setembro na cidade de Ribeirão Preto, onde foi realizado o 
Primeiro Workshop do Núcleo de Disciplina "Virologia Molecular" da AUGM como 
atividade satélite do XXV Congresso Brasileiro de Virologia e XI Reunião de Virologia do 
MERCOSUL. Os seguintes universidades foram representadas:

 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP): Prof. Dra. Clarice Weis Arns
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Prof. Dra. Claudia Oliveira 

Simões
 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): Prof. Dr. Eduardo Furtado Flores
 Universidade Estadual Paulista (UNESP): Prof. Dr. João Pessoa Araújo Jr.
 Universidade Federal de Parana (UFPR): Prof. Dra. Meri Bordignon Nogueira
 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): Prof. Dra. Erna Geesien Kroon
 Universidad Nacional de Asunción (UNA): Prof. Dra. Laura Mendoza Torres
 Universidad de la República (UDELAR): Prof. Dr. Juan Ramón Arbiza
 Universidad Nacional de La Plata (UNLP): Prof. Dr. Víctor Romanowski
 Universidad Nacional de Rosario (UNR): Prof. Dras. Daniela Gardiol y Adriana Giri
 Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Prof. Dra. Marta Contigiani
 Universidad Nacional del Litoral (UNL): Prof. Dr. Juan Daniel Claus

Também participaram informalmente em algumas das atividades el Prof. Dr Luiz Tadeu 
Figueiredo y el Prof. Dr. Pablo Brandão do Universidade de São Paulo (USP).

As atividades foram desenvolvidas de acordo com o seguinte calendário:

27 de setembro, Casa do Professor Visitante da Unicamp, Campinas, SP.
14,30 hs. Prof. Dra. Clarice Weiss Arns  (UNICAMP): Boas-vindas e abertura da reunião.
14,40 hs. Prof. Dr. Gustavo Paim Valença, Diretoria de Relações Internacionais da 
Unicamp e Delegado  desta universidade en AUGM:  "Internacionalização e Mobilidade 
Estudantil na UNICAMP".
15,20 hs. Prof. Dr. Juan D. Claus (UNL), coordinador do Nucleo Virologia Molecular da 
AUGM: “O Núcleo Disciplinar Virologia Molecular: objectivos, prioridades, atividades e 
desafios”.
16 hs. Atividades planejadas para o próximo ano. Discussão.
17,30 hs. Palestra do Dr. João Pessoa Araujo Jr: “Next generation sequencing 
technologies for genome and transcriptome studies of Porcine Circovirus 2”.

28 de setembro, Centro de Convenções de Ribeirão Preto,  Ribeirão Preto, SP.
14 a 18 hs. I Workshop do Núcleo Virologia Molecular da AUGM.

 “Una visión sobre los objetivos y las prioridades del Núcleo Virología Molecular de 
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo”. Dr. Juan D. Claus (UNL).

 “Molecular biology of baculovirus: basic and applied studies”. Dr. Víctor 
Romanowski (UNLP).

 “State-of-art of viral vector-borne zoonoses in Argentina”. Dra. Marta Contigiani 
(UNC).

 “Detection of human papillomavirus and co-risk factors for the development of 
cervical cancer in Paraguay”. Dra. Laura Mendoza Torres (UNA).



 “Development of molecular tools for identifying viral infections”. Dra. Adriana Giri 
(UNR).

 “Mechanisms of carcinogenesis associated with human papillomavirus infection: 
role of the domains of protein PDZ interaction”. Dra. Daniela Gardiol (UNR).

 “Emerging viruses in Uruguay: some yes and others no”. Dr. Juan Arbiza (UDELAR)
 “Distribution of vaccinia virus in the South America”. Dra. Erna Geesien Kroon 

(UFMG)
 “Recent developments in recombinant viral vaccines for veterinary use in Brazil”. Dr.

Eduardo Furtado Flores (UFSM).
 “Coronavirus in wild birds in Brazil”. Dra. Clarice Weis Arns (UNICAMP).

29 de setembro, Almoço de Trabalho. Conclusões finais e fechamento da reunião de
coordenação. Ribeirão Preto, SP.

Avaliação da evolução e estado atual do Núcleo Virologia Molecular da AUGM
O coordenador do Núcleo fez uma introdução em que a organização e o estado atual da 
AUGM, e operação de seus programas, foi revisada. Quanto a esse aspecto, a 
importância potencial da Programa Escala para Estudantes de Pós-Graduação foi 
destacada. No entanto, também foi destacadas as dificuldades em fazer uso deste 
Programa, devido ao mecanismo utilizado para a atribuição de vagas, limitação 
claramente demonstrado pela baixa porcentagem de cobertura dos lugares oferecidos. 
Foram apresentados exemplos de atividades que foram truncados devido a dificuldade de
acesso a essas bolsas. Considerando o papel de Núcleos e Comitês na organização da 
Associação, e sua conexão com programas de pós-graduação, propõe-se a realizar uma 
consulta para o núcleo e comitês durante o processo de alocação das vagas para 
aumentar a eficácia do programa, além de contribuir para o desenvolvimento daqueles.

Uma revisão das atividades realizadas nos últimos dois anos foi realizada, destacando o 
número de cursos de pós-graduação e workshops que tiveram lugar em conexão com o 
Núcleo e foram realizadas sob os auspícios da AUGM. No que se refere atividades de 
intercâmbio, ainda não atingiram o volume que seria de esperar de acordo com o número 
de grupos que compõem o núcleo. Para superar essa fraqueza foi proposta aumentar o 
número de apresentações para os programas “Escala Docente e Escala de  Pós-
graduação”. O contato pessoal durante as várias instâncias da reunião de coordenação 
permitiu avançar o planejamento das trocas para o próximo período, cuja efetivação 
estará sujeita a disponibilidade de vagas e sua execução pelas universidades.

O mecanismo de rotação da coordenação estabelecido na reunião anterior foi ratificado. 
Assim, confirmou-se que a Dra. Laura Mendoza Torres, atualmente coordenador suplente,
vai assumir a titularidade de coordenação em dezembro de 2015. Ficou também 
estabelecido que a coordenação também será rodado entre os países que têm 
representação no Núcleo.

Quanto à situação das universidades que compõem “el Núcleo Virología Molecular”, 
lamenta-se a ausência nesta reunião dos representantes das Universidades de Buenos 
Aires e Nacional de Tucumán (Argentina), e Santiago de Chile, bem como a 
representação da Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolívia), que se adiriu 
recentemente ao Núcleo. O coordenador entrará em contato com representantes dessas 
universidades para mantê-los cientes das conclusões desta reunião, e adicioná-los às 
atividades a serem implementadas no futuro. Além disso, o coordenador foi instruído a, 
por meio da gestão da Secretaria Executiva da AUGM, pedir-lhe para confirmar a 
nomeação dos respectivos representantes para o Núcleo, nos casos em que as 



universidades ainda não tenham feito. Por fim, o coordenador foi instruído a realizar os 
passos para realizar a integração da Universidade de São Paulo (USP), dado o interesse 
manifestado pelo Prof. Drs. Luiz Tadeu Figueiredo e Paulo Eduardo Brandão para 
participar do Núcleo Virologia Molecular.

Quanto à relação entre os grupos, e melhorar a visibilidade externa das atividades do 
Núcleo, os representantes discutiram formas de melhorar o contato através de redes 
sociais e outras alternativas de comunicação. Decidiu-se trabalhar na atualização do site 
dentro do site do AUGM e organizar um grupo para troca de informações.

Além disso, a realização de uma atividade científico-acadêmica relacionada à reunião 
anual de coordenação do Núcleo foi avaliado positivamente. A I Workshop da Núcleo 
Virologia Molecular da AUGM permitiú fazer uma atualização das principais linhas de 
pesquisa dos grupos, bem como sobre a sua infra-estrutura e potencial tecnologico. 
Espera-se que este conhecimento irá levar a um aumento das atividades de intercâmbio 
científico e cooperação entre os membros da Núcleo. Além disso, a realização do 
workshop no XXV Congresso Brasileiro de Virologia permitiu que o núcleo e suas 
atividades fossem conhecidos pelos virologistas brasileiros e de outros países na região, 
aumentando a sua visibilidade externa.

Actividades a desenvolver no próximo período

Duas propostas foram feitas para a próxima reunião do Núcleo em 2015: Uma na cidade 
de Florianópolis, Brasil, coincidindo com XXVI Congresso Brasileiro de Virologia, e outra  
na Argentina, durante o XI Congresso Argentino de Virologia, aprovando-se a segunda 
opção. Portanto, a próxima reunião de coordenação do Núcleo de Disciplina Virologia 
Molecular será realizado no dia 22 de junho de 2015, na Argentina. Espera-se que, 
naquele tempo, será realizado o II Workshop do Núcleo.

Várias opções foram discutidas para acessar fontes de financiamento externas que 
complementam os programas existentes  do AUGM para financiar a cooperação dentro do
Núcleo. Dada a relação que os diferentes grupos têm com os programas de pós-
graduação em suas respectivas universidades, várias opções foram avaliadas a 
apresentarem projetos para programas bilaterais e multilaterais para fortalecer os 
programas de pós-graduação na região. Também foram discutidos projetos conjuntos de 
pesquisa entre alguns dos grupos que compõem o núcleo.

Propõe-se, a pedido do representante da UDELAR, começar a trabalhar no 
desenvolvimento de uma agenda que define o estado da disciplina, e analisar os pontos 
fortes, pontos fracos e oportunidades disponíveis para o desenvolvimento de virologia na 
região. Esta agenda deve ser a base para o planejamento de políticas de formação de 
recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia básica e aplicada, todas as
atividades relacionadas com as funções essenciais das universidades públicas da região. 
Entende-se que esta agenda deve ter um âmbito regional, dada a natureza dos problemas
que que a disciplina contribui para a resolução, que excede o âmbito de fronteiras 
nacionais. Para a preparação da agenda também se reunirá virologistas de outras 
instituições, universidades e organizações não-universitário na região, cuja participação 
vai enriquecer a análise e reforçar as suas conclusões.

Por fim, decidiu-se dar início a medidas para a organização de um curso de pós-
graduação, destinado aos estudantes de mestrado e doutorado ligados ao Núcleo, em 
"Tecnologias NGS em estudos genômicos e transcriptõmicos aplicados em Virologia", por 



Dr. João Pessoa Araujo Jr. O local do curso poderia ser UNICAMP. Espera-se para 
realizar outro curso, com o tema para definir, na Universidad Nacional de Asunción, no 
âmbito da colaboração entre a instituição e a Universidad Nacional de Córdoba.
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