
 

 

Actas de CA/ND 
 

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

ND GyCA 

Nº de reunión: 3 

Fecha: 14/08/2020 

Universidad donde se  
reúnen 

Reunião virtual 

Universidades 
Participantes 
en la reunión 
 

- Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)  

   Prof. Pablo Euillades (representante); 

- Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  

   Prof. Guillermo Berri (representante); 

   Prof. Raúl Perdomo (convidado); 

   Prof. Claudio Brunini (convidado); 

- Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

  Prof. Manuel Pulido (representante) 

- Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

   Prof. Nestor Di Leo (representante); 

   Profa. Laura Balparda 

- Universidad Nacional del Sur  (UNS) 

   Prof. Cláudio Delriex (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); 

Universidades que participan 
de forma virtual 

- 

Universidades Ausentes 
en la reunión 

Ausentes sem aviso previo: 

Argentina 

- Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

- Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

- Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

Brasil 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Paraguai 

- Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

- Universidad Nacional del Este (UNE) 

Uruguai 

- Universidad de la República (UdelaR) 



 

 

Invitados - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Prof. Raúl Perdomo e Prof. 

Claudio Brunini; 

- Secretaria Ejecutiva AUGM - Prof. Álvaro Maglia (secretário executivo) 

Sumario con agenda 
prevista 

1- Breve descrição do Observatório AGGO por seu Diretor Prof. Claudio 

Brunini, Faculdade de Cs. Astronômico e Geofísico - FCAG / UNLP 

(Argentina); 

2- Proposta de participação da AUGM na Escola Regional "Novas 

técnicas geodésicas para a América Latina e Caribe" - Prof. Raúl 

Perdomo, Faculdade de Cs. Astronômico e Geofísico - FCAG / UNLP 

(Argentina); 

3- Discussão da proposta da escola; 

4- Encerramento. 

Desarrollo de la reunión O Prof. David Rosalen, inicialmente, apresentou no chat a nota oficial 

de luto, por parte da Universidade Estadual Paulista (UNESP), frente a 

marca de 100 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19 no Brasil  

e a consternação causada por essas milhares de vidas perdidas, assim 

como o compromisso social da UNESP no combate à pandemia. 

O Prof. Álvaro Maglia da Secretaria Ejecutiva da AUGM, apresentou  

temas relativos a diretrizes e a atuação da AUGM. Também citou a 

importancia da recente  representação da UNIFESP junto ao ND GyCA, 

na pessoa do Prof. Nilton Evora e também da proposta da Escola 

Regional "Novas técnicas geodésicas para a América Latina e Caribe" 

feita pelo Prof. Raúl Perdomo da FCAG / UNLP (Argentina). O Prof. David 

Rosalen, coordenador do ND GyCA, agradeceu o apoio da secretaria 

executiva da AUGM, na pessoa do Prof. Álvaro Maglia, assim como a 

presença do demais participantes na reunião. 

O Prof. Nilton Evora da UFSCAR, membro recente do ND, fez sua 

apresentação pessoal, assim como um breve relato sobre a UNIFESP. Em 

seguida, os demais presentes na reunião, fizeram também uma breve 

apresentação pessoal. 

Após as apresentações, a reunião desenvolveu-se conforme a pauta 

pré-estabelecida. Prof. Claudio Brunini fez uma apresentação da 

infraestrutura e atividades do Observatório AGGO da Faculdade de Cs. 

Astronômico e Geofísico - FCAG / UNLP (Argentina). Essa apresentação 

foi, posteriormente, disponibilizada a todos os membros do ND. 

Na sequência, o Prof. Raúl Perdomo fez a apresentação da proposta 

da Escola Regional "Novas técnicas geodésicas para a América Latina e 

Caribe". Destaca-se que a proposta inicial da Escola foi enviada para 

todos os membros do grupo, antes da realização da reunião. 

Realizou-se debate sobre a proposta da escola, no qual os diferentes 

membros parabenizaram a iniciativa do Prof. Raúl Pérdomo. O Prof. David 

Rosalen sugeriu como futuro colaborador da Escola, O Prof. Joao 

Francisco Galera Monico, pesquisador da Unesp. O Prof. Néstor di Leo 

sugeriu a incluir no conteúdo programático da Escola, um tema que 



 

 

relacione o posicionamento geodésico com a prática da agricultura de 

precisão. Chegou-se a conclusão que, o ponto mais importante a ser 

trabalhado para viabilização da proposta da Escola, seria verificar, nos 

diferentes programas de pós-graduação das universidades que compõem 

a AUGM, a possibilidade da disciplina ser aceita em caráter oficial. O Prof. 

Raúl Perdomo ficou de aperfeiçoar o plano de ensino da Escola e enviá-lo 

a todos os membros para a realização de consultas oficiais aos 

respectivos conselhos de pós-graduação para futuras aprovações. 

Finalizada a pauta, encerrou-se a reunião. 

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

- 

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

Geodésicas; 

2. Lançamento do curso de pós-graduação on-line, “Escuela Regional de 

Geodesia e Información Geoespacial”. 

Aprobación del Acta y 
Firmas de conformidad 

- 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

1. Reuniões virtuais em agosto, setembro, novembro e dezembro de 

2020; 

2. Reuniões presenciais: suspensas, devido a pandemia de COVID-19, 

até que as condições sanitárias estiverem favoráveis. 

 


