
SÚMULA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 
MATERIAIS DA AUGM.  
 
No dia 12 de setembro de 2003, , reuniram-se às 11:00 h, nas dependência da Pasaje Dardo 
Rocha,  em La Plata – Argentina, os seguintes representantes de Universidades membros da 
AUGM, neste núcleo:  
Vitor Luiz Sordi, da Universidade Federal de São Carlos - Brasil; Raul Bolmaro, 
Universidad Nacional de Rosário – Argentina; Ariel Moreno Gobbi, da Universidad da La 
República – Uruguay e Rodinei Medeiros Gomes, da Universidade Federal de Santa 
Maria – Brasil. 
 
Principais conclusões da Reunião: 
 

1) O Programa ESCALA estudantil de intercâmbio e mobilidade acadêmica tem se 
desenvolvido satisfatoriamente no âmbito do núcleo, permitindo o intercâmbio 
bilateral de estudantes de graduação em diversas áreas da Engenharia.   Decidiu-se 
que seria oportuno averiguarmos as possibilidades de ampliar o Programa para 
estudantes em nível de pós-graduação e para docentes.  

2) Dificuldades de promover Reuniões do núcleo: Considerou-se que tem sido difícil 
reunir número maior de docentes durante as Jornadas de Jovens Pesquisadores. Um  
dos motivos apontados para essa dificuldade foi o caráter prioritariamente estudantil 
das Jornadas, o que as torna mais atrativas aos estudantes que aos professores, e 
também a dificuldade de obtenção de recursos que permitam confirmar com 
bastante antecedência a participação desses professores.   Concordamos que 
devemos buscar outras formas de relacionamento que permitam maior integração do 
núcleo. Sugestões: Intercâmbio de Docentes (cursos e outras atividades de curta 
duração); desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria; realização de 
reuniões do núcleo em outras oportunidades que não as Jornadas (por exemplo,  
durante o CBCIMAT, onde seria mais fácil incentivar a presença dos docentes). 

3) Decidiu-se consultar a organização do próximo CBCIMAT, em 2004 no Rio 
Grande do Sul, para verificar a possibilidade de uma atividade conjunta. 

4) Elaboração de um projeto para ser submetido ao Programa Prosul / CNPq, até o 
próximo dia 10/10/2003.  Identificou-se uma possibilidade de trabalho conjunto 
entre os presentes, cuja proposta seria escrita nos próximos dias, partindo de 
algumas informações  iniciais que serão encaminhadas ao grupo pelo Prof. Rodinei 
(UFSM).  

 


