
 

 

Actas de CA/ND 
 

Nombre del CA/ND: Núcleo Disciplinario Geotecnologias y Ciencias de la Atmosfera / 

ND GyCA 

Nº de reunión: 2 

Fecha: 23 e 24/10/2019 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), São Carlos - SP, Brasil 

Universidades 
Participantes 
en la reunión 
 

- Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Prof. Gabriela Muller 

(representante); 

- Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Prof. Guillermo Berri 

(representante); 

- Universidad Nacional de Rosario (UNR) –  Prof. Nestor Di Leo 

(representante); 

- Universidad Federal de Paraná (UFPR) – Prof. Hideo Haraki 

(representante); 

- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Prof. Nilton Évora do 

Rosário (representante); 

- Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Prof. David Rosalen 

(coordenador); 

- Universidad de Buenos Aires (UBA) – Juan Ignacio Caragunis 

(convidado); 

- Universidade Federal do ABC (UFABC) – Luana Dandara Barreto Torres 

(convidada); 

- Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – Prof. Vandoir 

Bourscheidt (convidado); 

- Secretaria Ejecutiva AUGM- Juan Manuel Sotelo 

Universidades que participan 
de forma virtual 

- 

Universidades Ausentes 
en la reunión 

Ausentes com aviso previo: 

Brasil 

- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 

Ausentes sem aviso previo: 

Argentina 

- Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

- Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

- Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

- Universidad Nacional del Sur (UNS) 

- Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

Brasil 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 



 

 

Paraguai 

- Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

- Universidad Nacional del Este (UNE) 

Uruguai 

- Universidad de la República (UdelaR) 

Invitados - Universidad de Buenos Aires (UBA) – Juan Ignacio Caragunis; 

- Universidade Federal do ABC (UFABC) – Luana Dandara Barreto Torres; 

- Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – Prof. Vandoir 

Bourscheidt; 

- Secretaria Ejecutiva AUGM- Juan Manuel Sotelo 

Sumario con agenda 
prevista 

1. Apresentação do novo membro do ND GyCA, Prof. Nilton da UNIFESP; 

2. Comunicação de afastamento do Prof. Vagner Anabor (UFSM) em 

função de cursar pós-doutoramento no exterior; destaca-se que a 

suplência é dada pelo Prof. Franciano Scremin Puhales; 

3. Apresentação das ações realizadas pelo ND GyCA até o momento: 

- Palestra ministrada pelo Prof. Dr. David Rosalen no Programa de Pós-

Graduação em Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), em Santa Maria – RS, Brasil; 

- Participação na reunião de coordenadores de Comitês Acadêmicos e 

Núcleos Disciplinários da AUGM, sendo o ND GyCA representado 

pelos Profs. David Rosalen e Vagner Anabor, em Santa Maria – RS, 

Brasil; 

- Participação do Programa de Mobilidade Docente pela Profa. Dra. 

Gabriela Viviana Müller da Universidad Nacional del Litoral - UNL junto 

a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, no Programa de Pós-

graduação em Meteorologia; 

- Organização, em conjunto com o CA Agroalimentário, de um 

Workshop dentro da programação da XXVII Jornada de Jóvenes 

Investigadores. 

4. Balanço das metas propostas para o biênio 2019-2020 

- Encontro presencial do grupo durante a Jornada de Jóvenes 

Investigadores, UFSCAR ; 

- Atividade de divulgação aberta sobre o tema na Jornada de Jóvenes 

Investigadores  e apresentação da publicação; 

- Publicação do livro Geotecnologias e Ciências Atmosféricas; 

- Compilar uma agenda de eventos regionais que permitam a 

participação do ND nestes; 

- Postagens  na web sobre a oferta acadêmica de graduação e pós-

graduação em universidades da AUGM; 

- Modificar e enriquecer o site ND; 

- Gerar projetos de pesquisa dentro do ND buscando oportunidades e 

fontes de financiamento para sua execução. 

5. Discussão em manter, durante as Jornada de Jóvenes Investigadores, 

o Workshop em conjunto com o CA Agroalimentário; 



 

 

6. Propostas de novas parcerias com outros CA/ND;  

7. Países que ainda não fazem parte do ND: Bolívia e Chile; 

8. Calendário de reuniões virtuais e reunião presencial (2019/2020); 

9. Outros assuntos. 

Desarrollo de la reunión.  
 

A reunião desenvolveu-se conforme a pauta pré-estabelecida. Inicialmente 

o Prof. Nilton da UFSCAR fez sua apresentação pessoal, assim como fez 

um breve relato sobre a UNIFESP. Em seguida, para uma maior interação, 

os demais presentes na reunião, também fizeram uma breve 

apresentação pessoal. O Prof. Vandoir Bourscheidt da UFSCAR 

compareceu como convidado e foi sugerido a este que procurasse a 

assessoria de relações internacionais para que a reitoria da UFSCAR 

indicasse um representante junto ao ND GyCA. O Prof. Hideo Haraki da 

UFPAR apresentou um breve histórico do programa de pós-graduação em 

Geomática, desenvolvido em sua instituição de origem. Dando 

continuidade a pauta, o Sr. Juan Manuel Sotelo da Secretaria Executiva 

da AUGM, apresentou opções para a solicitação de recursos junto ao 

ERASMUS e BAYLAT, assim como apresentou alguns exemplos de 

projetos já implementados; também, apresentou a proposta da Escuela 

Regional de Geodesia e Información Geoespacial dos profs. Cogliano e 

Perdomo da UNLP. Em seguida o Prof. Hideo Haraki apresentou a 

proposta do ND GyCA de realizar a coordenação de um tema dentro do XI 

Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas a ser realizado em maio de 

2020, na UFPR. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. David 

Rosalen apresentou a proposta do ND realizar o segundo Workshop 

conjunto com o CA Agroalimentário na próxima edição das Jornada de 

Jóvenes Investigadores, em 2020, no Chile; a proposta foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, foram discutidos futuros 

projetos de pesquisa a serem desenvolvidos, sendo deliberado que seja 

elaborado projetos tendo como tema geral a "Aplicações e Modelagens a 

partir de Imagens de Radar". Essa temática central poderá envolver 

aplicações diversas, por exemplo, na determinação da umidade do solo e 

seu impacto na hidrologia local, abrangendo tanto a Geotecnologia como 

às Ciências Atmosféricas. Outro ponto delibarado e aprovado foi a 

intenção de submeter projetos junto ao OBREAL/ERASMUS e/ou 

BAYLAT, assim como lançamento de um livro, ambas propostas a serem 

concretizados em 2020. A Profa. Gabriella Muller, o Prof. Gulhermo Berri e 

o Prof. Nesto di Léo ficaram de intensificar contatos junto a UNA 

(Paraguai) e a UdelaR (Uruguai) para que seja intensificada a participação 

desses países no ND, e, principalmente, buscar representantes de 

universidades bolivianas e chilenas, países que ainda não possuem 

representantes junto ao ND. Foi aprovada também, que no dia 24/10, 

ainda durante a Jornada de Jóvenes Investigadores, fosse dada 

continuidade aos trabalhos do ND, no sentido de intensificar a discussão 

de projetos de pesquisa a serem implementados no ano de 2020; 



 

 

continuidade esta realizada com sucesso. Finalizando, destaca-se nota de 

agradecimento, em nome da magnifíca reitora da UFSCAR Profa. Dra. 

Wanda Aparecida Machado Hoffmann e da Sra. Maria Estela Antonioli 

Pisani Canevarolo, Secretária Geral de Relações Internacionais da 

UFSCAR, a toda comissão organizadora da XXVII Jornada de Jóvenes 

Investigadores, pelo apoio recebido para a realização da reunião 

presencial e do primeiro Workshop conjunto com o CA Agroalimentário. 

Também, fica o agradecimento a Profa. Dra. Susana Zorrilla, 

coordenadora do CA Agroalimentário na organização do primeiro 

Workshop conjunto ND Geotecnologias y Ciencias de la Atmosfera e CA 

Agroalimentário. 

Propuestas a considerar 
por el Consejo de 
Rectores, Delegados 
Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

Desenvolver uma unidade ou área que lide exclusivamente com a busca, 

vigilância e gestão institucional de oportunidades para o financiamento de 

projetos conjuntos de P & D entre os membros do CA / ND. 

Planteos a Futuro 1. Coordenação de um tema dentro do XI Colóquio Brasileiro de Ciências 

Geodésicas; 

2. Lançamento de um livro durante a Jornada de Jóvenes Investigadores, 

edição de 2020; 

3. Realização do segundo Workshop conjunto ND Geotecnologias y 

Ciencias de la Atmosfera e CA Agroalimentário durante a Jornada de 

Jóvenes Investigadores, edição de 2020; 

4.  Submeter projetos junto ao OBREAL/ERASMUS e/ou BAYLAT. 

Aprobación del Acta y 
Firmas de conformidad 

 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

1. Reuniões virtuais em novembro e dezembro de 2019; 

2. Próxima reunião presencial durante a Jornada de Jóvenes 

Investigadores, edição de 2020. 

 


