
 

 

Actas de CA/ND 
 

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

ND GyCA 

Nº de reunión: 4 

Fecha: 26/08/2020 

Universidad donde se 
reúnen 

Reunião virtual 

Universidades 
Participantes 
en la reunión 
 

- Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  

   Prof. Guillermo Berri (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 Estadual Paulista (UNESP) 

  Prof. David Rosalen (coordenador); 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

  Profa. Nisia Krusche 

Universidades que participan 
de forma virtual 

- 

Universidades Ausentes 
en la reunión 

Ausentes sem aviso previo: 

Argentina 

- Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

- Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

- 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) 

 

Ausentes justificados: 

- Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Invitados - 



 

 

 
Sumario con agenda 
prevista 

 

1- Assuntos gerais; 

2- Publicação de livros; 

3- Novos cursos. 

Desarrollo de la reunión Em assuntos gerais, a Profa. Nisia Krusche da FURG, nova 

representante no ND GyCA, fez suas apresentação pessoal. Após 

esta, os demais membros também realizaram suas respectivas 

apresentações. 

Dando sequência, foi discutida a proposta da disciplina de pós-

graduação “ESCUELA REGIONAL DE GEODESIA E 

INFORMACIÓN GEOESPACIAL” e respectiva viabilização desta, 

em programas de pós-graduação, de universidades representadas 

no ámbito da AUGM. O Prof. David Rosalen irá verificar essa 

viabilidade junto a programas de pós-graduação da Unesp; o Prof. 

Hideo Haraki em conversa preliminar no programa de pós-

gaduação em Geomática, na UFPR, teve um parecer prévio 

favorável, aguardando o plano definitivo da disciplina para submetê-

lo ao conselho do curso. A Profa. Nisia Krusche também acredita de 

sua viabilidade junto a programas de pós-graduação da FURG. 

Ficou deliberado que cada membro representante do ND GyCA 

verifique junto a programas de pós-graduação de suas respectivas 

universidades e comuniquem os resultados desta verificação, a 

coordenação do núcleo para apresentação na próxima reunião. 

Ainda em asuntos gerais, o Prof. Hideo Haraki discorreu sobre a 

participação do ND no XI COLÓQUIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 

GEODÉSICAS, sendo o ND responsável neste evento pelo eixo 

temático GEOTECNOLOGIAS METEREOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL; quando a programação do 

evento seja definida, esta será apresentada a todos os elementos 

do ND. O Prof. David Rosalen agradeceu, em nome do ND, a 

iniciativa do Prof. Hideo em envolver o ND na organização do citado 

evento. Finalizando, foi aprovado o calendário de reuniões virtuais 

do ND GyCA. 

No ítem publicação de livros, ficou deliberado que o Prof. 

Nestor di Léo e a Profa. Gabriella Muller serão responsáveli em 

conduzir o futura publicação do livro intitulado COMPÊNDIO DE 

GEOTECNOLOGIAS E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS E OS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2030. Após 

breve discussão e por sugestão do Prof. Guillermo Berri, foi 

deliberado que, num primeiro momento, será solicitado a todos os 

representantes do ND divulgem a proposta de publicação do livro, 



 

 

verificando o interesse no envio de resumos de até 200 palavras 

para posterior seleção. Conforme os resultados dessa primeira 

consulta, o convite poderá ser expandido a todas as demais 

universidade membros no ámbito da AUGM. Ficou estabelecido a 

data de 14/09/2020 como limite para apresentação da proposta do 

livro e na reunião do ND em 24/09/2020 sua respectiva aprovação. 

No ítem relativo a novos cursos, foram apresentadas duas 

propostas. A primeira, apresentanda pelo Prof. Nestor di Léo, seria 

uma escola de verão com a temática de sistemas de informação 

geográfica (SIG) na Agricultura de Precisão, que a princípio seria 

presencial e em 2021. O Prof. David Rosalen se comprometeu a 

auxiliar o Prof. Néstor na organização desta proposta. 

A segunda proposta foi apresentada pelo Prof. David Rosalen, 

Essa proposta seria de oferecer uma disciplina de graduação (de 

caráter optativa e no formato virtual) para diferentes cursos de 

graduação, nas áreas de ciências agrárias, ambientais, 

atmosféricas, cartografia e geografía. Essa disciplina seria 

ministrada por professores do ND e outros convidados, procurando 

envolver docentes de todos os países que compõem a AUGM. A 

disciplina iria abordar tópicos de Geotecnologias e de Ciências 

Atmosféricas no contexto de Segurança Alimentar, dentro do 

contexto do objetivo 2 dos 17 objetivos do Sustainable Development 

Goals - SDGS da ONU. Assim como no caso da disciplina de pós-

graduação, deve-se também avaliar a questão da viabilidade legal 

da disciplina em formato virtual no contexto dos cursos de 

graduação nas diferentes universidade membros da AUGM. 

Finalizando a reunião, o Prof, David Rosalen divulgou a 

oportunidade de intercâmbio virtual que a Unesp estará lançando, 

a partir de setembro, para alunos que tenham interesse em cursar 

discipinas de graduação, como de pós-graduação, de forma on-line. 

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 da disciplina de pós-graduação on-line, “Escuela 

Regional de Geodesia e Información Geoespacial”; 

3. Lançamento de um livro. 

Aprobación del Acta y - 



 

 

Firmas de conformidad 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

1. Reuniões virtuais em: 

       24/09/2020 (quinta) – 14h30 (horário Montevidéo); 

       28/10/2020 (quarta) – 14h30 (horário Montevidéo); 

       26/11/2020 (quinta) – 14h30 (horário Montevidéo); 

       16/12/2020 (quarta) – 14h30 (horário Montevidéo). 

2. Reuniões presenciais: suspensas, devido a pandemia de 

COVID-19, até que as condições sanitárias estiverem 

favoráveis. 

 


