ATA 4ª Reunião do Comitê de Energia – AUGM
Fortaleza, 23 e 24 de setembro de 2008
Participantes:
Faustino Sineriz (UNT), José Luz Silveira(UNESP), Luís Cortez (UNICAMP), Octávio Valsechi
(UFSCar), Mário Cencig (UNICAMP), Miguel Arias (USACH) Román Buitrago (UNL), Silvia Daniela
Romano (UBA), Ventura Nunez (UdelaR).
Dia 23/9/2008
Atividades do AGRENER GD 2008 e 3º Seminário de Energia na América Latina (ccordenado por este
comitê)
Dia 24/9/2008
Reunião do Comitê
- Tema 1: Informação dos eventos na área de energia
Reunião Latino-Americana da International Solar Energy Society – novembro 2008 (LABSOLAR/UFSC
– Prof Ricardo Ruther – ruther@ecv.ufsc.br)
- Tema 2: Balanço AGRENER 2008 e 3º Seminario de Energia na AL
Ver se é possível ter um número de registro ISBN para os eventos
- Tema 3: Informes do Prof Miguel Arias (USACH) sobre o “Diplomado em Energia” previsto para
agosto 2008
A USACH convidou os professores da AUGM para participar do Diplomado. Até o momento apenas os
Profs Octávio Valsechi (UFSCar) e José Luz Silveira (UNESP) enviaram comunicação de interesse em
ministrar parte do curso.
Já existem 15 inscritos no Diplomado.
Informações no site: www.energia.usach.cl
- Tema 4: Discussão sobre Proposta de um Curso de Doutorado em Biocombustíveis na AUGM.
Foi discutido que seria melhor um “Doutorado em Energia”, mais amplo ao invés de somento
biocombustíveis.
Ficou acordado que a proposta deve contemplar os seguintes pontos:
- titulação deve ser dupla ou múltipla (programa conjunto);
- sempre contemplar 2 orientadores (diretores de teses). Um da universidade de origem e outra da
universidade de destino;
- o programa deve ser sempre realizado em pelo menos 2 universidades da AUGM;
- o aluno ingressa na universidade de origem e tem um plano de estudos previamente aprovado;
- o programa prevê a mobilidade de estudantes de pós-graduação e professores;
- lingua e forma da tese será a lingua e forma da universidade de origem;
Áreas prioritérias: Produção de energia, Energias Renováveis, Uso Racional y Eficiência Energética,
Demanda Energética, Planificación Energética
O Prof Luís Cortez ficou de fazer uma 1ª versão da proposta de Doutorado em Energia e enviar ao Prof
Román Buitrago para depois enviar aos demais integrantes do Comitê.
- Tema 5: Discussão sobre proposta de criação de um comitê na área de tecnologia sucroalcooleira.
O Comitê de Energia é de opinião que não há necessidade de se criar um novo comitê numa área afim.
Por esta razão sugere que o grupo interessado formule uma proposta de projeto ao Comitê de Energia que,
de posse desta, emitirá uma opinião sobre o encaminhamento da questão.
- Tema 6: Próximas reuniões do Comitê de Energia: Abril de 2009 em Montevidéu, Uruguai e em
Setembro de 2009 em Tucumán, Argentina.
Foi também acordado pelos presentes que nas próximas reuniões organize um seminário com a
participação de outros especialistas (expertos) da Universidade que organiza a reunião do Comitê, como
una forma de dar relevância à atividade do Comitê de Energia.
----------------

