
ATA da Reunião de representantes do Núcleo Disciplinar de 
Ciência e Engenharia de Materiais. Associação das 

Universidades do Grupo Montevidéu -AUGM   
 
Em 05 de Setembro de 2007, às 14 horas, em San Nicolas, Província de 
Buenos Aires, Argentina, nas dependências da Universidad Tecnológica 
Nacional – Facultad Regional San Nicolas, sede 7o Congreso Binacional 
de Metalurgia y Materiales SAM/CONAMET. 
  
Presentes os representantes oficiais das Universidades membros da AUGM n 
Núcleo disciplinar de CEM:   UFSCar (coordenador), UDELAR (vice-
coordenador), UFRGS, UNLP, UFPR, e UNR, além de um representante (não 
oficial)da UNICAMP, conforme lista de assinaturas anexa. 
  
Pauta: 

1. Informes sobre as atividades do Núcleo 
2. Planejamento e Avaliação das Atividades do Núcleo. 

 
Informes da Coordenação: 
a) XLVII Reunião do Conselho de Reitores da AUGM, ocorrida em 26 e 27 de abril de 

2007 em Florianópolis – SC, Brasil:  O Prof. Vitor Sordi (coordenador) informou 
que fez uma apresentação aos  Reitores sobre as atividades do Núcleo de CEM nos 
últimos anos e que um informe sobre essas atividades está disponível na página 
Internet do Grupo Montevideo; 

b) Vice-Coordenação do Núcleo -  Foi oficializada a Coordenação Conjunta do Núcleo 
pela UFSCar e UDELAR, ocupando respectivamente a coordenação e a vice-
coordenação os Professores Vitor Luiz Sordi e Ariel Moreno Gobbi;  

c) Edital CNPq 004/2007 – Seleção Pública de propostas de Projetos conjuntos de 
P&D&I, no âmbito dos convênios Bilaterais de Cooperação Internacional 
(CNPq/CONICET) – o coordenador informou que o Edital encontra-se aberto até 10 
de setembro e que a UFSCar e a UNR, com a participação do Faculdade de Eng. 
Química de Lorena - USP estão submeteram um Projeto de pesquisa conjunta, no 
Valor de R$ 50.000,00, em continuidade a Projeto anterior do Grupo que obteve 
financiamento do Programa Prosul / CNPq em 2005. A divulgação do resultado da 
seleção de propostas do Edital é prevista para fevereiro de 2008. 

 
Avaliação e Planejamento de Atividades: 
a) A realização das Reuniões do Núcleo durante eventos técnico-científicos da área, 

continua sendo considerada positiva. A primeira experiência deste tipo, realizada 
em 2006 durante o Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia de Materiais – 
CBECIMAT, foi considerada muito positiva e está sendo repetida em 2007 no 
Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales SAM/CONAMET. Decidiu-se 
que, embora neste ano o impacto foi menor que no ano anterior, o procedimento 



deve ser mantido, principalmente porque facilita a obtenção do suporte financeiro 
para a participação dos representantes do Núcleo também como congressistas. 

b) Proposição da Próxima Reunião para 2008, novamente durante o CBECIMAT, que 
desta vez acontecerá em Porto de Galinha –PE , Brasil -  O Prof. Vitor Sordi 
informou está sendo planejada por um grupo de coordenadores de cursos brasileiros 
a criação do  “Fórum Nacional de Coordenadores de Cursos de Graduação em 
Engenharia de Materiais”, cuja primeira edição deverá ocorrer simultaneamente ao 
CBECIMAT 2008.  Foi proposta a ampliação do Fórum com a inclusão de 
coordenadores de outros Países Sul-americanos, especialmente as Universidades-
membro da AUGM. 

c) Edital MCT/CNPq nº 005/2007 – PROSUL – Encontra-se aberto o Edital para 
Seleção Pública de Propostas de cooperação internacional no âmbito do Programa 
Sul-Americano de Apoio às Atividades de Cooperação em Ciência e Tecnologia – 
PROSUL, com prazo para submissão de Propostas até 03/10/2007 – Decidiu-se  que 
o Núcleo de CEM da AUGM vai submeter uma proposta para a formação da uma 
rede virtual de equipamentos e a criação de uma “Escola Sul-americana de 
Materiais”. A proposta incluirá Universidades de 4 países (Brasil, Argentina, 
Uruguai e Chile) e será coordenada pelo Prof. Bergmann, da UFRGS, com a 
participação de todos os representantes presentes, além de outros que serão 
convidados.  A proposta prevê um Evento anual, cujo local de realização será 
alternado entre as universidades participantes, para a realização de cursos, 
treinamentos e palestras sobre o tema de Técnicas Experimentais Aplicadas à 
Ciência e Engenharia de Materiais, visando principalmente compartilhar as 
competências e disponibilidades de equipamentos na área. 

 
Foram distribuídas entre os presentes as providências serem tomadas para dar 
andamento ao que ficou decidido, encerrando-se a Reunião.  
 
Assinaram a Lista de Presença:  
 
Vitor Luiz Sordi - UFSCAR 
Ariel Moreno Gobbi - UDELAR 
Raúl Eduardo Bolmaro - UNR 
José Daniel Culcasi - UNLP 
Carlos Mauricio Lepienski - UFPR 
Carlos Perez Bergmann – UFRGS 
Fabríco A. Buzeto - UNICAMP 

 
  
Anexo: Lista de presença dos participantes da Reunião 
 


