
 

COMITÊ DE CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS DA  
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDÉU 

 
ACTA N. 04 

 
Nombre del CA/ND: Comitê Ciências Políticas e Sociais 

Nº de reunión: 04 
Fecha: 05 e 06 de dezembro de 2016 

Universidad donde se reúnen: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
 
 
 

Universidades Participantes en la 
reunión: 

 
(Agregar si el representante es titular o 

alterno) 

 
- Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (Alfredo Alejandro Gugliano – titular – 
coordenador Comitê); 
 
- Universidad Nacional del Este (Mirna 
Liliana Alaye - titular); 
 
- Universidad Mayor de San Andrés (Diego 
Murillo Bernardis - titular); 
 
- Universidad de Santiago de Chile 
(Fernando Estenssoro - alterno) 

 
 
 
 
 

Universidades Ausentes en la Reunión 
(con justificativa): 

UNC 
UNER 
UNL 
UNR 
UNS 

UFSCar 
UPLA 
UNA 

 
 

Invitados: 

- Universidade Federal do Paraná (Augusto 
Junior Clemente); 
 
- Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política - UFRGS (Rodrigo Stumpf 
González) 

 
 
 

Sumario con agenda prevista: 

Dia 05/12 
9h - Mesa-Abertura Simpósio Comitê 
10h  – Mesa 1: O futuro da democracia na 
região do Grupo Montevideo 
14h30 - Mesa 2: O futuro da democracia na 
região do Grupo Montevideo 
 
Dia 06/12 
10h - Reunião do Comitê de Ciências 
Políticas e Sociais 



 

14h30 - Mesa 3: O futuro da democracia na 
região do Grupo Montevideo 
17:30 – Encerramento 

Desarrollo de la reunión. Informe por Universidad, Informe de la coordinación, JJI, 
Escala Docente, Postgrado, agenda prevista, etc: 

 
A reunião do Comitê de Ciências Políticas e Sociais foi realizada entre os dias 5 e 
6 de dezembro de 2017, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
conjuntamente como I Simpósio do Comitê de Ciências Políticas e Sociais da 
AUGM (anexo 1). A pauta da reunião foi a seguinte: 
 
1) Informes Gerais: 
O primeiro ponto de pauta da reunião foi o de informes gerais. Sobre a 
convocatória da reunião foi dado o relato das dificuldades enfrentadas na sua 
organização. Convocada, inicialmente, via Secretaria Executiva da AUGM e 
Delegados Assessores das Universidades, num segundo momento também foi 
realizado contato direto com os representantes de cada instituição no comitê. 
Nesses contatos três representantes justificaram ausência em função de falta de 
recursos institucionais para a participação na reunião (UNR/Argentina; 
UNA/Paraguai; UPLA/Chile); cinco alegaram problemas pessoais ou profissionais 
que levaram a suspender a viagem (UNC/Argentina; UNS/Argentina; 
UNNER/Argentina; UNL/Argentina; UFSCAR/Brasil); e quatro não retornaram os 
contatos realizados (UNICAMP/Brasil; UNNE/Argentina, UNPL/Argentina e 
UNCuyo/Argentina). 
Também foi relatada a participação do comitê na atividade FAPESP WEEK, que 
ocorreu em Montevidéu nos dias 17 e 18 de novembro de 2016. Esse seminário 
teve como objetivo reunir pesquisadores de São Paulo (ligados à Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) com outros ligados à 
AUGM. 
 
2) Desenvolvimento da AUGM na região e o papel do Comitê: 
O segundo ponto da pauta foi iniciado com um relato sobre o funcionamento e 
atividades do comitê no último período, no qual foi sublinhada a tentativa do 
comitê estar inserido nos principais eventos científicos da região. Foi enfatizado 
que, no último período, o Comitê conseguiu estar presente em todos os países 
que integram nossa associação, com exceção do Uruguai. 
 
3) Pesquisas Comparadas sobre o MERCOSUL: 
No terceiro ponto de discussão da reunião foi realizada uma apresentação 
sucinta sobre as atividades de pesquisa nas Universidades presentes e foi 
debatida a possibilidade de ampliar as redes de pesquisa na região. A ideia é a de 
utilizar o comitê para sistematizar as atividades de pesquisa nas Universidades-
membro da Associação e agilizar a interação entre os pesquisadores. 
 
4) Possibilidade de dupla diplomação na área de conhecimento do Comitê: 
No quarto ponto foi discutida a questão da dupla diplomação, uma forma de 



 

aprimorar a formação de estudantes de pós-graduação. Foi solicitado que os 
representantes de cada universidade enviassem os planos de estudos dos seus 
cursos de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais para 
verificar a viabilidade dessa proposta na área de abrangência do comitê. 
 
5) Assuntos Gerais: 
No ponto de assuntos gerais o Prof. Fernando Estenssoro apresentou o Instituto 
de Estudos Avançados (IDEA) da Universidade de Santiago de Chile. 
 
A seguir foram debatidos os encaminhamentos da reunião. 
 
Resoluções da reunião: 
1) Aproximação com a rede de MERCOCIUDADES, onde o Comitê de Ciências 
Políticas e Sociais poderia levar adiante a organização de Curso de Formação de 
Gestores Públicos. Foi dado o informe de que, nos últimos anos, já foram 
realizados alguns contatos visando associar o comitê com a referida rede, assim 
como a necessidade de expandir as experiências realizadas nessa área. A esse 
respeito foram relatadas atividades de formação de gestores públicos realizadas 
pela UFRGS e a UFPR, e definida a necessidade de continuar mantendo contato 
com MERCOCIUDADES visando implementar essa ideia. O convidado da UFPR 
apresentou o curso para gestores públicos em nível local, desenvolvida nessa 
Universidade, e houve consenso de que o material desse curso poderia embasar 
uma futura proposta do comitê.  
2) Estímulo à utilização dos editais de "mobilidade e estágios de curta duração" 
da AUGM, para promover o fortalecimento das redes entre professores que fazem 
parte do Comitê. Seria responsabilidade dos membros do Comitê organizar-se 
para participar dos editais disponíveis (tanto para docentes quanto para 
discentes) como forma de vincular atividades e fortalecer as redes.  
3) Promoção de Cursos de Inverno e Verão. Foi definido que um dos temas que o 
Comitê deveria investir nas suas atividades é o da qualidade da democracia. 
Nesse sentido, os membros do comitê ficaram de averiguar a disponibilidade de 
realizar curso de inverno sobre essa temática em cada instituição. Ainda foi 
destacado esse tema para a proposição de uma mesa redonda na próxima 
Jornada de Jovens Investigadores, mesa essa que poderia ser organizada pelo 
Comitê com o título: "Novos populismos políticos e qualidade da democracia na 
Região da AUGM".  
4) Fortalecimento das redes de cooperação da AUGM. Foi apresentada a 
convocatória do ILEA/UFRGS (Instituto Latino Americano de Estudos 
Avançados), de projetos de formação e de Seleção de Redes Interdisciplinares e 
Multidisciplinares de Pesquisas (RIMPs) 2017/2018 e definida a participação do 
comitê na convocatória. 
5) Proposição do I Informe sobre a Qualidade da Democracia na Região do Grupo 
Montevidéu. A partir dessa proposta a AUGM poderia oferecer à sociedade da 
região um documento, elaborado por profissionais altamente qualificados, 
tratando do contexto político e a situação das democracias na região. 
6) Convocatória da próxima reunião do Comitê para outubro de 2017, tendo 



 

como sede a Universidad Nacional del Este, Paraguai (local a definir). 
 

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

Secretaria Ejecutiva: 
 

Publicação do I Informe da Associação de Universidades Grupo Montevideo sobre 
Qualidade da Democracia na Região: 

 
Informes frequentemente são utilizados, pelas principais organizações internacionais, 
para apresentar contribuições relevantes sobre temas de interesse para a sociedade em 
geral. Nesse sentido, consideramos que poderia ser de extrema importância a 
apresentação de um Informe da AUGM, enquanto uma organização que congrega 
Universidades reconhecidas pela contribuição ao desenvolvimento científico e 
tecnológico em escala mundial, sobre um dos temas centrais do momento: a qualidade 
da democracia. Esse é um assunto presente na agenda internacional dos principais 
governos, agências internacionais, assim como igualmente está na pauta das 
organizações sociais e da sociedade enquanto um todo. 
Em especial, quando estamos nos aproximando das comemorações do aniversário de 
100 anos da Reforma Universitária de Córdoba, levada a cabo em 1918, a publicação 
desse informe poderia representar uma importante iniciativa da AUGM na direção de 
aprimorar as relações entre Universidade-Sociedade, fortalecendo as instituições 
democráticas da região. 
A proposta do Comitê de Ciências Políticas e Sociais é a de formação de um comitê 
internacional de especialistas, assim como de subcomitês em nível nacional, que 
ficassem responsáveis pelo levantamento e análise de dados sobre o desenvolvimento 
da democracia na região, informação que serviria de suporte para a redação de um 
informe a ser tornado público em evento específico. Esse tipo de iniciativa, caso seja 
considerada pertinente, cabe perfeitamente num sistema de parcerias, podendo 
envolver outras instituições como a UNESCO, o Grupo Coimbra e a Rede 
MERCOCIUDADES. 

 
 

  



 

ANEXO 1 
 
 
 

 


