
ATA da 5ª Reunião do Comitê de Energia da AUGM 
Montevidéu, 23 e 24 de abril de 2009 

 
Presentes:  
 
Prof. Faustino Sineriz (UNT), Prof. José Luz Silveira (UNESP), Prof Juan Rolon 
(UNA), Prof. Luís Cortez (Unicamp), Prof. Miguel Arias (USACH), Prof Otávio 
Valsechi (UFSCar), Prof. Paulo Pinheiro (UFMG), Profa. Patrícia Arnera (UNLP), Prof. 
Roman Buitrago (UNL), Profa Ventura Nunes (UdelaR) 
 
Ausências justificadas: Profa. Sílvia Romano (UBA)  
 
Dia 23 de abril 
Seminário “Encuentro Regional sobre Biocombustíveis y Energias Renovables” 
organizado pela Facultad de Ingenieria de la UdelaR e pelo Comitê de Energia da 
AUGM 
 
Dia 24 de abril – 5ª Reunião do Comitê de Energia da AUGM 
 
1) Eventos 
 
Primeiramente os membros do Comitê consideraram o evento do dia anterior um 
sucesso! Felicitaram a Profa Ventura Nunes (UdelaR) pela organização. Participaram 
mais de 200 pessoas, entre elas professores e estudantes da UdelaR, autoridades e 
empresários uruguaios da área de energia. A audiência se manteve muito interessada 
durante todo o evento, o qual foi considerado extremamente positivo pelos membros. 
Foi então sugerido que nas próximas reuniões do Comitê, sempre que possível, um 
evento seja organizado em conjunto com a reunião. Isso aumentaria a importância do 
comitê e da própria AUGM quanto ao seu papel pró-ativo relativo às discussões de 
estratégias e planejamento energético.  
 
Prof José Luz (UNESP) informou sobre a realização do 8º Congresso Latinoamericano 
de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, importante  evento que se realizará de 18 
a 21 de outubro de 2009 em Ubatuba, Brasil. Convidou o Comitê de Energia a 
apresentar trabalhos e a considerar este evento e local para sediar a próxima reunião do 
Comitê. 
 
2) Doutorado Conjunto em Energia da AUGM 
 
Prof. Román Buitrago apresentou o ante-projeto de um Doutorado Conjunto da AUGM 
ao Comitê. O documento são colocadas as questões mais importantes do regulamento 
do novo programa, o qual pretende ser implantado em etapas, sendo a ultima de “duplo 
diploma”. Em síntese o objetivo é promover ações de colaboração/cooperação regional 
para a formação de doutores em energia. 
O Comitê vai enviar brevemente a proposta para a apreciação do Conselho de Reitores 
da AUGM visando sua implantação. 
Foi também solicitado aos membros do Comitê que encaminhem ao Coordenador até 20 
de maio de 2009: nomes dos professores que estariam interessados em participar do 
Doutorado Conjunto, suas respectivas áreas de atuação, as disciplinas (assinaturas) de 



pós-gradução (postgrado) com respectivas ementas (“programa”, “contenido” de las 
asignaturas) de cada universidade.  
Foi também realizado um contato com o ISTEC sediado na UNM nos EUA. Prof. 
Román Buitrago conversou pelo “Skype” com o Prof Ramiro Jordan do ISTEC para ver 
a possibilidade de cooperação, visto que aquela instituição tem o mesmo objetivo de 
fomentar uma pós-graduação em Energia nas Américas. O Prof Cortez também 
conversou com o Prof Ramiro Jordan e ficamos de trocarmos informações sobre uma 
colaboração em pós-graduação em energia. Finalmente o Prof Roman Buitrago 
convidou o ISTEC para enviar representantes à próxima reunião do Comitê de Energia.  
O Prof Ramiro Jordan disse que vai tentar enviar 2 representantes e também convidou o 
Comitê a participar de um evento no Novo México em outubro..   
Ficamos de enviar uma carta de intenções de cooperação do Comitê de Energia da 
AUGM com o ISTEC. 
 
3) Informe sobre Diplomado em Energia USACH/colaboração com a AUGM 
 
O Diplomado da USACH foi iniciado em novembro de 2008 com 22 estudantes da 
USACH, 100% com bolsas (becados), dado que não apareceram candidatos de 
empresas como inicialmente era previsto. Esta primeira turma concluirá o curso em 
maio. 
 
4) Local e data da próxima reunião do Comitê de Energia 
 
Foram apresentadas duas candidaturas: UNESP que realizaria a reunião durante o 8º 
Congresso e a UNT. O Comitê decidiu pela candidatura da UNT e realizar a reunião em 
Tucuman, Argentina em 10-12 de setembro próximo. 
 
5) Outros 
 
Mudança na Coordenação do Comitê de Energia 
 
O Prof Luis Cortez solicitou que fosse discutida a mudança na Coordenação do Comitê 
de Energia da AUGM. Tinha sido estabelecido na 1ª reunião que ocorreu no Chile que a 
Coordenação seria por 2 anos, o que significa que devemos mudá-la em julho próximo. 
Foi apresentada da candidatura do Prof Román Buitrago da UNL, que vem trabalhando 
ativamente no Comitê, principalmente na elaboração da proposta do Doutorado 
Conjunto em Energia. O Comitê, por unanimidade, aprovou a candidatura. O Prof. 
Román Buitrago assumirá oficialmente a função de Coordenador a partir da próxima 
reunião em Tucuman em setembro. O Prof Cortez ficou de informar oficialmente a 
Secretaria da AUGM sobre esta mudança na Coordenação. 
O Comitê também discutiu a criação da função de Vice-Coordenação e propôs o nome 
do Prof Miguel Arias da USACH para ocupá-la. Ele, a princípio, aceitou mas ficamos 
de ratificar o seu nome na próxima reunião em Tucuman. 
 
Participação de outras Universidades no Comitê de Energia da AUGM 
 
O Prof Cortez ficou de enviar uma mensagem às universidades que ainda não tem 
representação no Comitê de Energia para que participem enviando um representante às 
reuniões. Hoje 11 universidades participam ativamente do Comitê. 
 



Livro sobre Energia na América Latina 
 
O Prof Luís Cortez propôs aos membros do Comitê a elaboração de um livro tratando 
do tema Energia na América Latina, o qual foi amplamente aceito pelo Comitê. 
 

------------------------ 
   


