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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2007, às quinze horas, reuniram-se os 
coordenadores das Universidades partícipes do Núcleo Disciplinar de Sensoriamento 
Remoto e Meteorologia Aplicada da Associação das Universidades do Grupo Montevideo, 
por ocasião das XV Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM, em realização no 
Campus Universitario da Universidad Nacional de Asunción (UNA), San Lorenzo, 
Paraguay. Estiveram presentes à reunião os professores Rita Cássia Marques Alves 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), representando o Coordenador do 
Núcleo professor Jorge Ricardo Ducati, o professor Hideo Araki da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), o professor Silvio Graciani da Universidad Nacional do Litoral (UNL) e 
o Professor Benjamín Grassi da Universidad Nacional de Asunción (UNA). Dando início 
aos trabalhos, o professor Benjamín Grassi foi consensualmente eleito para coordenar a 
reunião. Inicialmente foi reportado pela professora Rita Alves que atualmente o Centro de 
Sensoriamento Remoto e Meteorologia da UFRGS conta com um Laboratório de 
Meteorologia e Qualidade do Ar, o qual está à disposição das universidades partícipes para 
projetos conjuntos na área de meteorologia e qualidade do ar; o professor Hideo Araki 
(UFPR) achou interessante a interação entre as instituições da AUGM, através de projetos 
conjuntos que incluam a área de Sensoriamento Remoto e de Meteorologia. O professor 
Silvio (UNL) sugeriu a criação de um núcleo interdisciplinar para atuar com uma maior 
intensidade junto aos comitês acadêmicos de meio ambiente. Uma outra proposta colocada 
foi a possibilidade de organizar um livro de meteorologia com enfoque aos problemas 
regionais de cada país, proposta colocada pelo professor Benjamin Grassi (UNA). O 
professor Hideo Araki (UFPR) opinou que além do livro, seria muito importante uma 
difusão das atividades através de uma Revista eletrônica do Núcleo, com um corpo editorial 
composto por pesquisadores da área de sensoriamento remoto e meteorologia da AUGM, 
pois com isso seria possível realizar uma interação concreta entre as universidades da 
AUGM. O professor Benjamin Grassi, demonstrou um interesse em intercâmbio de alunos 
das universidades da AUGM para cursos de pós-graduação, e professores para dar cursos 
de curta duração, onde os mesmos pudessem ser financiados pela AUGM. Considerando o 
exposto acima, os coordenadores representantes das universidades da AUGM recomendam 
uma reunião do núcleo para o mês de março de 2008, a fim de tratar todas as atividades 
definidas pelos presentes, considerando um grupo maior de representantes da AUGM. Esta 
reunião seria organizada pelo Coordenador do Núcleo, o Prof. Jorge Ducati da UFRGS. Foi 
destacada a participação, nesta Jornada, dos estudantes das Universidades partícipes, que 
apresentaram trabalhos de muito bom nível; também se sugeriu que, nas próximas Jornadas, 
seja feito um esforço, pelos comitês locais organizadores, para que as sessões de 
apresentação de trabalhos sejam divididas por áreas. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 17h. Ata redigida pela Professora Rita Alves, que a assina, 
representando o Coordenador do Núcleo, professor Jorge Ducati, em San Lorenzo, 
Paraguay, em 24 de outubro de 2007. 
 
 
 
 


