Porto Alegre, 31 de julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES
GRUPO DE MONTEVIDÉU

Comitê de Ciências Políticas e Sociais

ACTA 03

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:
Fecha:
Universidad donde se reúnen
Universidades Participantes en la reunión
Agregar: si el representante es titular o
alterno

Universidades Ausentes en la Reunión

Ciencias Políticas y Sociales
03
15-16 de abril de 2015
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - Brasil
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – Alfredo Gugliano (titular)
Universidade Federal de São Carlos –
Vera Cepeda (alterno)
Universidad Nacional de Rosário – Gastón
Mutti (alterno)
Universidad Nacional de Cuyo – Rodrigo
Olmedo (titular)
Universidad de Playa Ancha – Tomas Koch
(alterno)
Universidad Mayor de San Andres – Diego
Murillo Bernardis (titular)
UNC:
UNER:

UNL:
UNLP:
UNNE:
UNS:
UFPR:
UFSM:
UNICAMP:
UNA:
UNE:
Invitados

Sumario con agenda prevista

Alvaro Maglia – AUGM
Nicolás Maillard – RELINTER - UFRGS
Rodrigo Ranchel – Prefeitura Porto Alegre
15 de abril (quarta-feira)
14:00 – Reunião do Comitê com
RELINTER-UFRGS
Pauta: A expansão da AUGM na
região e o desenvolvimento da área de
Ciências Sociais
Local: Reitoria da UFRGS
15:30 – Reunião do Comitê com a
Prefeitura de Porto Alegre (OBSERVAPOA)
Pauta: A produção de indicadores
socioeconômicos sobre Porto
Alegre e a formação dos
observatórios locais da
democracia participativa
Local: Reitoria da UFRGS
17:00 – Translado para Campus do Vale
UFRGS
Local - Reitoria
18:30 – Mesa-redonda: A trajetória da
Ciência Política no Mercosul (I)
Local: Auditório Pantheon Campus
do Vale UFRGS
16 de abril (quinta-feira)
14:30 – Reunião do Comitê com Grupos
de Pesquisa do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (UFRGS)
Local: Sala 227 – Prédio 43321 Campus do Vale UFRGS
16:30 – Mesa-redonda: A trajetória da
Ciência Política no Mercosul (II)
Local: Mini-auditório IFCH Campus do Vale
18:00 – Encerramento Reunião

18:30 - Translado Hotéis
Desarrollo de la reunión. Informe por
Complemento Ata 03
Universidad, Informe de la coordinación,
JJI, Escala Docente, Postgrado, agenda
prevista, etc.
Propuestas a considerar por el Consejo de
Rectores, Delegados Asesores, Secretaria
Ejecutiva

Prof. Alfredo Alejandro Gugliano
Coordenador Comitê

COMPLEMENTO ATA 03

REUNIÃO COMITÊ DE CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS
Porto Alegre, 15-16 DE ABRIL DE 2015

A reunião do comitê foi realizada dias 15 e16 de abril em Porto Alegre, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A atividade esteve dividida em
dois dias. No primeiro dia foi realizada, inicialmente, uma reunião de abertura dos
trabalhos, no Prédio da Reitoria da UFRGS, Campus Central, na qual foi dado um
informe sobre a convocação da reunião, assim como a respeito da dinâmica de
atividades. Na parte de informes foi ressaltado o envolvimento tanto da Secretaria de
Relações Internacionais, quanto da própria Secretaria-Geral da AUGM, na convocatória
da reunião e no envio de materiais informativos para os delegados assessores.
Igualmente as universidades presentes deram um breve relato sobre a sua
participação e o envolvimento com o comitê.
Após relatos e discussão sobre a organização da reunião foi realizada uma exposição, a
cargo de Rodrigo Rangel, Coordenador do Observatório de Porto Alegre, organismo da
Prefeitura de Porto Alegre responsável pelo levantamento de dados socioeconômicos
sobre a cidade. Na exposição de Rangel foram apresentados diversos dados sobre a
cidade de Porto Alegre, assim como um conjunto de informações sobre a dinâmica do
Observatório e a possibilidade de realizar atividades conjuntas com o comitê.
Na segunda parte do dia foi realizado deslocamento para o Campus do Vale da UFRGS
onde foi realizada uma primeira mesa-redonda com representantes das universidades
reunidas, na qual foram apresentadas informações sobre o comitê e os cursos de
ciências políticas e sociais da UFRGS, UFSCAR e UNR, principalmente para alunos e
professores do turno noturno do Curso de Ciências Sociais e do Programa de PósGraduação em Ciência Política da UFRGS. Os trabalhos foram encerrados às 20h.

No segundo dia de trabalho, turno da manhã, foi realizada reunião do Comitê de
Ciências Políticas e Sociais. Na abertura da reunião foi aprovada a ordem do dia e
houve um primeiro informe sobre as atividades realizadas pelo comitê no biênio
anterior. Realizado os relatos, o segundo ponto de pauta foi a eleição do coordenador
do comitê. Por consenso de todos os presentes, o representante da UFRGS no comitê
foi mantido na coordenação do mesmo. Junto com a eleição do coordenador foi
aprovado um novo plano de trabalho para o próximo biênio que consta em anexo. A
reunião foi concluída ao meio-dia. Na segunda parte do dia foi realizada uma segunda
mesa-redonda sobre o comitê e os cursos de ciências políticas e sociais da UPLA, UMSA
e UNCuyo, tendo como público-alvo alunos e professores do turno diurno do Curso de
Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFRGS. Ao
final da mesa-redonda foi realizado o encerramento da reunião do comitê.

Prof. Alfredo Alejandro Gugliano
Coordenador Comitê

PLANO DE TRABALHO 2015-2016 APROVADO PELA REUNIÃO DO COMITÊ DE CIÊNCIAS
POLÍTICAS E SOCIAIS EM REUNIÃO DIAS15-16 DE ABRIL DE 2015

O Comitê de Ciências Politicas e Sociais da AUGM foi reorganizado em 2012, uma
iniciativa das Universidades que faziam parte do seu núcleo de participantes. Naquele
momento a principal meta colocada foi a de reativar as reuniões do comitê,
oferecendo visibilidade para suas ações, assim como a ampliação de seus
participantes.
Fazendo uma breve retrospectiva desse processo é importante salientar que um dos
grandes saldos neste período foi que o comitê conseguiu efetivamente se reativar,
tendo uma participação constante na agenda de reuniões da AUGM e no
desenvolvimento dos seus principais programas, como o escala docente e o escala
discente. Isso, evidentemente, foi fruto do engajamento das Universidades
participantes do comitê no sentido de fortalecer a área de ciências políticas e sociais
no interior da associação.
Resultado desse envolvimento foi a ampliação do número de Universidades com
representantes no comitê. Atualmente, com a exceção do Uruguai, nosso comitê está
presente em todos os países filiados a AUGM, contando com 17 universidades
representadas. É bem verdade que nas duas reuniões realizadas até o momento
tivemos dificuldade em reunir a totalidade dessa representação, contudo, existe
espaço para aprofundar os contatos com as Universidades e agilizar a participação dos
seus representantes nas reuniões.
Também foi realizado um esforço para dinamizar a página web do comitê oferecendo
informações pertinentes sobre os cursos de graduação e pós-graduação ministrados
nas universidades representadas. A ideia pretendeu agilizar a troca de informações e,
especialmente, estimular o intercâmbio entre professores e estudantes.
Ademais, foi iniciada uma experiência de ampliar a publicidade externa do comitê com
a organização de mesas-redondas em alguns congressos acadêmicos da área (SAAP,
ALACIP e ALAS, fundamentalmente) que serviram como referência de uma nova

dinâmica de trabalho, voltada para a integração entre as atividades de nossa
associação e a comunidade científica do campo da ciência política e das ciências sociais
em geral.
Para a etapa seguinte a ideia é manter o processo de estruturação interna do comitê,
seja pelo incentivo à participação dos atuais representantes, seja por meio da adesão
de novas Universidades, e avançar especialmente em questões relacionadas com
atividades de formação acadêmica visando à comunidade externa às universidades.
Pelas características do comitê, a capacitação de recursos humanos e a formação
acadêmica aparecem como atividades-fim que estão presentes nos cursos e
Universidades que fazem parte dessa instância. Em outras palavras, trata-se de um
esforço para potencializar atividades que já realizamos de forma autônoma em cada
Universidade por meio de uma ação integrada sob o marco da Associação.
No ano passado foi realizado um primeiro esboço nessa direção com a participação do
comitê no curso de capacitação realizado pela Rede MERCOCIUDADES, em Porto
Alegre. Nessa ocasião o comitê organizou uma atividade sobre temas relacionados
com o feminismo para diversos representantes de administrações locais do
MERCOSUL. Numa próxima etapa a proposta é realizar, integrando as universidades do
comitê, um Curso de Especialização à Distância em Política Latino-americana. O curso
seria sediado virtualmente na UFRGS, que faz parte da Rede Gaúcha de Ensino
Superior à Distância e da Universidade Aberta do Brasil, mas, seria desenvolvido por
meio de tutorias nas diferentes universidades que compõem seu corpo docente. Com
tecnologia disponível para esse fim, a UFRGS poderia oferecer condições para que o
curso fosse replicado em nível internacional e para que os alunos assistam às aulas em
qualquer país do MERCOSUL.
A proposta é que esse curso seja voltado principalmente para profissionais liberais e
dirigentes governamentais das regiões englobadas pela AUGM, de forma a oferecer
conhecimentos amplos sobre a organização política da região e as principais inovações
políticas em termos dos serviços prestados pelo Estado para a sociedade. Num
primeiro momento a proposta seria de abrir 200 vagas para o curso. Inicialmente o
curso contará com quatro módulos envolvendo 24 professores:

MODULO 1: PENSAMENTO POLÍTICO LATINO-AMERICANO
MODULO 2: INSTITUIÇÕES POLÍTICAS NO MERCOSUL
MODULO 3: POLÍTICAS PÚBLICA NO MERCOSUL: teoria e novas práticas
MODULO 4: RELAÇÕES ESTADO/SOCIEDADE CIVIL E INOVAÇÕES DEMOCRÁTICAS NA
GESTÃO PÚBLICA
Ademais, o comitê continuará com as atividades de articulação junto a associações
científicas da área, mantendo a organização de mesas-redondas da AUGM nos
principais congressos acadêmicos da região. Junto a isso também está proposta a
realização de uma publicação na qual serão apresentadas informações sobre o
desenvolvimento das ciências politicas e sociais nas universidades que compõem o
comitê.

Prof. Alfredo Alejandro Gugliano
Coordenador Comitê

