
REUNIÃO DO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE DA AUGM 
27 - 28 de março de 2007 UNLP (La Plata, Argentina) 

 
 
Tema central: V Congresso de Meio Ambiente (outubro/2007; La Plata, Argentina) 
           
Participantes- 
Jorge Frangi - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Coordenador) (jfrangi@ceres.agro.unlp.edu.ar) 
Mohamed Habib - Universidade Federal de Campinas  (UNICAMP) (habib@reitoria.unicamp.br) 
Nemésio Salvador -  Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (nemesio@power.ufscar.br) 
Nélida Carnevale - Universidad Nacional de Rosario (UNR) (ncarneva@citynet.net.ar) 
Héctor Sejenovich - Universidad de Buenos Aires (UBA) (hsejemovich@fibertel.com.ar) 
Marcela Colombo   - Universidad  Nacional de Tucumán (UNT) (mcolombo@webmail.unt.edu.ar) 
Raquel R. B. Negrelle - Universidade Federal do Paraná (UFPR) (negrelle@ufpr.br) 
Leandro Marcó - Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) (marcol@wnet.com.ar)  
Néstor Bono - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (nbono@arqui.farulp.edu.ar) 
 
 
I- Informe do Coordenador sobre as ações desenvolvidas até o momento. 

 
O Sr. Vice-presidente da UNLP Lic. Raúl Perdomo e o Coordenador Dr Jorge L. Frangi  se reuniram, 
ao final de 2006,  com a Secretaria de Cultura da Municipalidade de La Plata, Sra Paula Parisi, e 
conseguiram a liberação das dependências do Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 
y 7, La Plata) para a realização das atividades do Congresso de  9 a 11 de outubro de 2007. Estão 
sendo gestionadas ações no sentido de declarar o V Congresso MA-AUGM como de interesse 
municipal e estadual (provincial).  
 

II-  temas relativos ao Congresso 
 
a) Participantes e inscrição  
 
Decisão: 
 
• O congresso será aberto a membros da AUGM e a outros participantes que estejam vinculados com 

grupos ou docentes da AUGM. Outros casos serão avaliados pelo CMA-AUGM frente à demandas 
específicas. 

 
b) Participação de Estudantes, possivel apoio,  custo de inscrição.  
 
Decisão: 
• Estará aberta a possibilidade de participação de estudantes (low profile), ainda que não de maneira 

particularizada mas no contexto geral da inscrição, das apresentações de trabalho e respectivas 
exigências.  

 
• O Comitê não terá responsabilidade na provisão de recursos para cobrir os custos de estadia e 

viagem.  
 
Nota do Coordenador: depois da reunião do CMA,  consultando as autoridades da UNLP,  se 
estabeleceu oferecer aos estudantes participantes de universidades de AUGM a possibilidade de 
almoçar  nos restaurantes universitários com custo de $1 (hum peso argentino) por pessoa por refeição. 
Para tanto, os organizadores do Congresso deverão repassar aos responsáveis locais, com antecência 
mínima de 1 semana, informações sobre a demanda de  refeições no período do Congresso. 
 
 
c) Financiamento 



 
Palavra do coordenador: 
 
O Comitê local não está ainda completamente conformado.  Com a finalidade de brindar um adequado 
assessoramento acadêmico, ampliar as possibilidades de apoio financeiro bem como disponibilizar 
adequada infra-estrutura para o Congresso, o Comitê deverá integrar docentes de distintas áreas de 
conhecimento no âmbito da UNLP. 
  
Decisão: 
 
- O custo de organização devera ser baixo. 
- Enfatizar-se-a a simplicidade. 
- Fácil e rápido acesso a pé a hoteis e restaurantes 
- O custo real será estabelecido a partir das decisões desta reunião sobre o Programa e conferencistas 
convidados. 
- O  custo da inscrição será de cerca de $100 (cem pesos argentinos).  
- Será feita uma busca conjunta de financiamento- todos deverão tentar obter apoio institucional. Os 
representantes farão gestões frente as autoridades de suas respectivas universidades para que estas se 
responsabilizem pela participação de pelo menos uma delegação de seus integrantes de forma a garantir 
uma significativa representação institucional. 
 
 
d) Software de organização de Congresso 
 
Palavras do coordenador: 
-   Está sendo desenvolvido pela unidade de informática da Presidência da UNLP 
-   UNLP intenciona disponibilizar-lo a interessados para organização de outros eventos similares . 
 
e)  Eixos temáticos a serem abordados no Congresso 
 
Decisão: 
 

• Aos eixos temáticos definidos em Curitiba foram agregados: Saúde e Ambiente, Energia e 
Ambiente. A totalidade destes eixos temáticos constitui-se tanto em um guia para autores 
como uma maneira de ordenar as apresentações e não deve ser interpretada como uma 
restrição ou tentativa de separação absoluta dos temas abordados no Congresso. Ao 
contrario, e como já foi destacado, este Congresso tem como objetivo primordial a interação 
e o conhecimento pessoal de docentes, pesquisadores e extensionistas que trabalham na 
temática ambiental.   

 
1. Sociedade e Meio Ambiente: os movimentos sociais e suas implicações 
2. Os assentamentos humanos e o meio ambiente – a situção atual e as novas tendências 
3. Os aspectos ecológicos e ambientais derivados do domínio dos monocultivos 
4. Consequências ambientais das mudanças climáticas globais 
5. Uso sustentável dos sistemas naturais: propostas para compatibilizar produção com 

conservação,  sustentabilidade econômica e social. 
6. Indústrias, serviços e ambiente 
7. A sustentabilidade do território: mecanismos e ferramentas, novos aportes 
8. Energia e ambiente 
9. Saúde e ambiente 

 
f) Conferências ou painéis.    
 
• 3 dias x 2 salas= 3 a 6 (máximo) 
 



• Foram definidos tres painéis: 1- painel inaugural, 2- painel 10 de octubre e 3- painel aberto ao 
público em geral. 

 
        1- Painel inaugural  
 
        Decisão: 
 
• Concluiu-e que seria sumamente importante que uma representação de reitores ou vice-reitores 
da AUGM participassem de um painel inaugural sobre  “Expectativas e perpectivas da atividade 
universitaria em Meio Ambiente para as próximas décadas: diretrizes para a ação do Comitê de Meio 
Ambiente da AUGM.” 
 
• As universidades de AUGM possuem experiências distintas nos campos do conhecimento que 

tratam da vinculação do homem com seu entorno tanto no terreno docente universitario de 
graduação ou pós-gradução, como na investigação científica e tecnológica e na  extensão e 
vinculação com a  sociedade. Assume-se que essa experiência tem um importante papel no 
estabelecimento das politicas acadêmicas ambientais para o futuro próximo. Conhecer 
sinteticamente essas experiências, as expectativas que tem despertado  e respectivas estratégias 
futuras, representa un marco de reflexão e um desafio para o Comitê de Medio Ambiente. Este 
conhecimento irá servir de guia para o estabelecimento de tarefas no contexto inter-universitario 
regional visando adequar enfoques e gerar produtos intelectuais emergentes representativos de tal 
contexto.            

• fazer consulta previa sobre a posibilidade de participação dos reitores (enviar resultado nos  
próximos 15 dias) 

• Os Reitores ou Vice-reitores deverão responder  3 perguntas Comitê  e apresentar seu plano de 
ação; os resultados serão incorporados ao documento final do Congresso. Estas perguntas assim 
como o tema e objetivos do painel serão enviados com antecedência a todos os reitores de AUGM , 
de modo a possibilitar a obtenção de  respostas tanto dos participantes como dos não participantes  
do painel. 

• Esperamos que esta atividade estimule a participação nas demais atividades e expresse seu 
compromisso com as atividades do Comitê. 

• Dois aspectos complementares possiveis são esperados desta ação: 1- os gastos dos reitores 
correrão por conta da universidade de origem;  2- será solicitado aos reitores que façam coincidir a 
data do Congresso com alguma reunião em La Plata do Conselho de Reitores da AUGM.  

 
2- Painel dia 10 
 
Decisão:  
 
• Será realizado un painel  sobre “Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: desafio além das 

fronteiras do tempo e do espaço” 
 
• Coordenador-Diagnóstico e expectativas.   

 O Dr Mohamed Habib (UNICAMP), será o painelista provocador e Coordenador do Painel, fará uma 
introdução diagnóstica do tema e apresentará suas expectativas com ênfasis na situação latino-
americana, acompanhado de  3 outros painelistas.  Os painelistas deverão abordar três aspectos: 1-
Demografia e meio ambiente. 2-Recursos e meio ambiente. 3- Tecnologia e meio ambiente.   
Deverão referirse ao seu tema com exemplos concretos de desenvolvimento local/regional  de 
sucesso,  propostas de solução,  a partir de visão sul-americana de desenvolvimento sustentável, 
representando cada um, respectivamente, um eixo do DS. 

• Os representantes deverão enviar a Jorge Frangi sugestões de nomes para compor este painel. 
  
3- Painel aberto ao público em geral.  
 



• Visa apresentar a opinião de professionais de Meio Ambiente da AUGM sobre temas ecológicos e 
ambientais urbanos da atualidade, com a finalidade de difundir a constitução e ação do CMA-AUGM 
assim como establecer uma ponte de comunicação entre  universidades e sociedade local. Esta 
apresentação deverá ser em linguagem e conteúdo adequado ao público não acadêmico. 

 
• Tema central: “O ambiente urbano com especial ênfasis nos problemas das cidades da América 

Latina”. Incluirá o tratamento de ao menos alguns dos siguintes temas: disposiao de resíduos 
urbanos, contaminação atmosférica, água, população e crescimiento urbano, espaços verdes, 
provisão de bens e serviços, dinâmica da fronteira urbano-rural, sociedade e ambiente urbano.  

 
• Serão convidados conferencistas de distintas universidades expertos em determinados temas. 

Haverá um Coordenador membro do Comitê Acadêmico de AUGM que guiará as apresentações, 
abrirá período de perguntas e fechara o painel com um resumo do que foi abordado e discutido. 

 
• Os representantes do CMA  devem indicar pessoas de suas universidades vinculadas aos temas 

Comitê que poderiam integrar esse painel. 
 
f) Aresentações de trabalhos 
 
• Os trabalhos a serem apresentados deverão ser pertinentes a um ou mais eixos temáticos  e 

poderão ser tanto trabalhos  de pesquisa como de extensão ou mesmo de docência ambiental em 
nível universitário. 

• As normas editoriais serão oportunamente estabelecidas pelo Comitê Local Organizador do V 
Congresso. 

• Os trabalhos terminados completos, e respectivo resumo, que forem aceitos como tal deverão ser 
apresentados de forma oral por apenas um dos autores. Para aqueles que forem considerados como 
mais destacados, será oferecida a opção de publicação posterior na  Revista eletrônica de Meio 
Ambiente. Estes deverão, oportunamente, ser formatados de acordo com as normas editoriais 
estabelecidas para a revista e submetidos a nova avaliação por seus pares. 

• As sessões de posters  exibirão trabalhos terminados nos seguintes casos: 1- quando esta seja a 
forma de apresentação mais adequada do conteúdo, conforme decisão do Comitê Organizador do 
Congresso, 2- quando o tempo disponível para apresentações orais for insuficiente, 3-  quando os 
autores, expressamente, assim o solicitarem. Os trabalhos terminados em forma preliminar serão 
expostos unicamente na modalidade poster e pelo menos um de seus autores deverá estar junto ao 
poster durante o tempo de exposição. Se entende por trabalho terminado em forma preliminar 
aqueles que evidenciem hipóteses ou objetivos, metodologia adequada, resultados concretos e 
discussão dos mismos; além de ter um resumo correspondente. não serão aceitos trabalhos em 
execução nem apresentações por terceiros. 

• Poderão ser inscritos mais de um trabalho por autor. Entretanto, a apresentação oral estará limitada 
a um trabalho por autor apresentador. 

• Os trabalhos e seus respectivos resumos deverão ser  enviados (via e-mail ou via software do 
Congresso) para a Coordenação Geral, a qual avaliará através de sua Comissão Acadêmica do 
Congresso se estes cumprem com a formatação estabelecida e se o conteúdo é pertinente à 
temática do Congresso. Caso estes dois requisitos não sejam atendidos, o trabalho será devolvido 
ao remetente que poderá adequar forma e conteúdo e re-submete-lo por mais uma única vez.  Caso 
estes requisitos sejam atendidos, o trabalho será enviado ao Coordenador temático para avaliação 
do conteúdo. 

• O Coordenador temático  aceitará ou não, de forma definitiva, a pertinência ao eixo temático sob sua 
responsabilidade; em caso positivo, poderá submeter o trabalho para avaliação por qualquer um de 
seus pares nas universidades AUGM, para o que poderá solicitar a colaboração dos representantes do 
CMA. Em caso de não pertinência ao eixo temático, deverá recomendar à Coordenação Geral o 
repasse a outro coordenador temático. 

• Cada Coordenador temático, se necessário, solicitara as devidas correções a serem procedidas pelo 
autor do trabalho.Um trabajo devolvido pela segunda vez implicará em não aceite definitivo; em tal 
caso o Coordenador temático devolvera o trabalho e respectivo resumo ao Coordenador Geral 



juntamente com o formulário de avaliação completo indicando resumidamente as causas do não 
aceite (ver Anexo). 

• O Coordenador temático devolverá ao Coordenador Geral as versões definitivas do trabajo completo 
e respectivos resumos dos trabalhos aprovados e aceitos,  junto com o  formulário de avaliação 
completo (ver Anexo) incluindo a indicação da forma de apresentação (oral o poster). 

• A Coordenação Geral  estabelecerá o mecanismo pelo qual os materiais recebidos passarão a 
formar parte do Programa e documentos formais do Congresso. 

• Os trabalhos aceitos serão ordenados segundo os eixos temáticos e expostos oralmente ou 
mediante posters em sessões e espaços assignados segundo aquele critério principal, 
subordinando a este os agrupamentos de trabalhos de docência, pesquisa e extensão.    

• Eixos temáticos e respectivos Coordenadores  
 
1. Sociedade e Meio Ambiente: os movimentos sociais e suas implicações 
 Coord. Héctor Sejenovich 
2. Os assentamentos humanos e o meio ambiente – a situção atual e as novas tendências 
 Coord. 
3. Os aspectos ecológicos e ambientais derivados do domínio dos monocultivos 
 Coord.:  Marcela  Colombo 
4. Consequências ambientais das mudanças climáticas globais 
 Coord. :  Nélida Carnevale 
5. Uso sustentável dos sistemas naturais: propostas para compatibilizar produção com 
conservação,  sustentabilidade econômica e social. 
 Coord. : Raquel Negrelle 
6. Indústrias, serviços e ambiente 
 Coord. Nemésio Salvador 
7. A sustentabilidade do território: mecanismos e ferramentas, novos aportes 
 Coord. Néstor Bono 
8. Energia e ambiente 
 Coord.: Mohamed Habib 
9. Saúde e ambiente 
 Coord. Leandro Marcó 
 
 
• Cada sessão temática culminará com um Plenario Temático a cargo do Coordenador temático (um 

membro do Comitê Acadêmico de Meio Ambiente), quem será responsável pela promoção da 
discussão entre os assistentes e de registrar as respostas a três perguntas Comitê apresentadas aos 
participantes. Se conveniente,  o Coordenador temático poderá convidar alguns dos participantes 
presentes para integrar a mesa do Plenario.  

• As perguntas chave serão apresentadas pelo Comitê de Meio Ambiente em cada plenaria ou painel. 
Esta perguntas devem estar bem correlacionadas aos objetivos do Congreso. Tais perguntas devem 
estar sendo definidas o mais prontamente possível de forma a serem difundidas quando da 
divulgação do Congresso, no sentido de oportunizar um tempo adequado para a reflexão entre os 
potenciais participantes.  As perguntas serão as mesmas para todos os eixos temáticos e servirão de 
base para , juntamente com as conclusões dos painéis, compor o documento de de Medio Ambiente 
dos participantes do V Congresso de Meio Ambiente da AUGM 

• Os representantes do CMA deverão sugerir propostas de perguntas ao Coordenador do CMA, na 
maior brevidade possível, por email. Existe uma proposta apresentada  por Raquel Negrelle, a saber:  

     1.Quais as perspectivas deste campo de conhecimento em nível acadêmico? 
     2.Quais as  dificuldade acadêmicas  já detectadas e potencialmente esperadas para prosseguimento                 
adequado das atividades de pesquisa, extensão e ensino? 
    3. Como podemos trabalhar este tema em nível de Comitê Acadêmico de AUGM? Qual a 
possibilidade e interesse em cooperação interinstitucional?  
 
 
 



IV. Cronograma 
 
• Ao final de abril, será divulgada a nova circular do Congresso através do Portal, contendo 

informações sobre datas de submissão de trabalhos e esquema geral do Congresso. 
• Antes de 10 de maio, os responsáveis das respectivas áreas temáticas deverão enviar para a 

Coordenação do CMA sua interpretação do conteúdo da área temática a ser utilizada como guía aos 
autores. Nesta perspectiva, devem considerar o espírito de abrangência ampla conforme acordado 
no âmbito do CMA. A coordenação, devido aos prazos exíguos, deverá divulgar essas definições a 
partir de 24 e 25 de abril, pelo que se conta com a compreensão de todos em relação a uma pronta 
resposta ao solicitado. 

 
• Período de inscrição e submissão de trabalhos: 15 de maio a 31 de julho. Recomenda-se enviar os 

trabalhos antes de 29 de junho de modo a possibilitar eventuais correções, especialmente para 
aqueles que requerem o aceite antecipado para obtenção de apoio financeiro para participar do 
Congresso. 

 
• Período de revisão de trabalhos:  15 de maio a 30 de agosto.   
• 5 de setembro: data limite para envio das cartas de aceite dos trabalhos para respectivos autores. 
 
• Livro de resumos: 14 de setembro é a data limite para entrega dos materiais na imprensa, de modo a 

possibilitar que os participantes disponham deste documento durante o congresso. 
 
 
V  Explicação e demonstração do  Diretor do Portal Universitario 
 
 
Página WEB do Comitê – apresentação pelo Sr. Ruben Vaena (Diretor do Portal Universitario de la 
UNLP). 
 
Foram explanados os componentes do Portal do Comitê de Meio Ambiente e seu emprego, seu atual link 
com o Portal da UNLP e seu própximo link com o Portal da AUGM, quando esta finalize a renovação da 
sua página. 
Nota do Coordenador: segundo a Secretaria da AUGM em Montevideo, isto poderá ser realizado em 
aprox. 1 mês (maio). 
  
• Todos os interessados (indivíduos ou grupos) em Meio Ambiente no âmbito da AUGM poderão 

registrar-se. O registro e atualização da informação serão realizados pelos próprios interessados. A 
Secretaria do CMA-AUGM sera responsável pela habilitação de tais registros uma vez constatada a 
pertinencia à  AUGM. 

• Por sugestão da Dra Negrelle (UFPR) será incluido um botão  “Oportunidades”  onde será possível 
divulgar a oferta de oportunidades de inserção e participação em projetos, cursos, etc.  

Nota do Coordenador: já foi realizado, ver www.unlp.edu.ar/comitemedioambiente/ 
 
• Além do Software de Organização de Congressos, está sendo desenvolvido um software editorial 

para a Revista Electrônica, ambos a partir de software de domínio público.  
 
VI    Visita ao Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, onde será realizado o Congresso 
 
Foram constatadas as seguintes disponibilidades de espaço 
• 02 salas para painéis e conferências:  Primero andar: Auditório (300 pessoas sentadas); Segundo 

andar: Sala da Vice-presidencia (150 pessoas sentadas) 
• 03 salas menores para apresentações: Primero andar: Sala Polivalente (200 pessoas sentadas, sala 

vermelha) con Hall  10 x 10 m para apresentação de posters; Segundo andar: Salas de teatro A e B  
(Teatro A: 70 pessoas sentadas; Teatro B: 150 pessoas) e hall comum. 

• Galeria do Primero andar: apta para posters. 



Facilidades adicionais: 
• No térreo há uma cafeteria e enorme espaço de exposições temporárias, onde é provável que haja 

algum tipo de evento cultural coincidente com a data do Congresso. 
• A localização cêntrica do Pasaje Dardo Rocha  da acesso imediato a um grande número de sitios de 

interesse (bares, pizzarías, cervejarías, restaurantes de distintas categorias incluindo os de comidas 
rápidas) em um raio de 300 a 500 m, assim como hoteis em um raio de  500 a 800 m. Igualmente, 
está proximo de espaços verdes, edificios públicos e comércio. 

   
 
VI– Comitês locais de Meio Ambiente 
 
Comentario do Coordenador do CMA: 
 
A conformação dos Comitês Locais (CL) de Meio Ambiente é de responsabilidade de cada universidade 
da AUGM,  que deverá estabelecer as finalidades do CL, sua composição e forma de trabalho, etc. O 
CMA da AUGM promoveu a criação dos mesmos, resolução tomada na reunião 2006 em Curitiba, vendo 
a necessidade de estabelecer um foro de discussão acadêmica de base mais ampla que apoiara ao 
representante de cada Universidade no cumprimento de suas tarefas vinculadas aos objetivos do CMA - 
AUGM.   Neste sentido, espera-se que os CL cumpram com algumas pautas específicas tais como:     
• deve ser um elemento multiplicador interno de cada universidade no que refere a recepção de 

opiniões, proposta e difusão de atividades, interação acadêmica, etc. 
• deve considerar  as questões ambientais emergentes de interesse no campo da pesquisa, ensino e 

extensão universitária, resultantes do intercâmbio e da cooperação interacadêmica no contexto da 
AUGM. 

 
 


