
 

ATA 02 

COMITÊ CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS 

 

Nombre del CA/ND: Comitê Ciências Políticas y Sociais 

Nº de reunión: 02 

Fecha: 20 de julio 2013 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional de Entre Ríos 

Universidades Participantes 

en la reunión 

Agregar: si el representante 

es titular o alterno 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Su (Alfredo Alejandro Gugliano - titular) 

Universidad Nacional de Cordoba 

(Maria Teresa Piñero -titular/Maria 

Susana Bonetto) 

Universidad Nacional de Rosario 

(Myriam Colacrai - titular) 

Universidad Nacional de Entre Rios 

(Cristina Díaz - alterno) 

Universidades Ausentes en la 

Reunión 

UNL 

UNLP 

UFPR: 

UFSCar 

UFSM 

UNICAMP 

Invitados - 

Sumario con agenda prevista 

1) Informes; 

2) Avaliação do plano de trabalho do 

comitê; 



3)Articulação dos cursos de graduação 

e pós-graduação na área de atuação do 

comitê; 

4) organização das próximas 

atividades; 

5) assuntos gerais 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, 

Informe de la coordinación, 

JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, 

etc. 

Anexo 1 

Propuestas a considerar por 

el Consejo de Rectores, 

Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

- Necessidade de ampliar esforços para 

fortalecer parcerias e organização de 

cursos de formação oferecidos pela 

AUGM para MERCOCIUDADES 

- Incentivo à incorporação de 

representantes das universidades 

filiadas a associação no comitê 

 

 

 

  



 

ATA REUNIÃO N. 02  

COMITÊ DE CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE 

UNIVERSIDADES DO GRUPO DE MONTEVIDÉU 

 

A reunião do Comitê de Ciências Políticas e Sociais da AUGM foi realizada 

dia 20 de julho de 2013 na cidade de Entre Rios, Argentina, às 15h, nos marcos do 

XI Congresso Argentino de Ciência Politica. Participaram da reunião 

representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidad 

Nacional de Rosário; Universidad Nacional de Cordoba e da Universidad Nacional 

de Entre Rios. A pauta da reunião foi: 1) Informes; 2) Avaliação do plano de 

trabalho do comitê; 3) Articulação dos cursos de graduação e pós-graduação na 

área de atuação do comitê; 4) organização das próximas atividades; 5) assuntos 

gerais. Na abertura foi realizada uma discussão sobre a pouca participação na 

atividade e as dificuldades logísticas de vários representantes institucionais em 

comparecer na reunião na cidade de Entre Rios. A partir disso imediatamente 

foram tratados os temas da pauta proposta. Nos informes da reunião foi feito 

relato sobre diálogo desenvolvido junto ao Secretario Geral da AUGM a respeito da 

possibilidade de organizar cursos de formação de dirigentes municipais em 

parceria com o Grupo MERCOCIUDADES. Os cursos seriam uma contribuição do 

comitê no sentido de ampliar as articulações entre ambas as instituições e criar 

canais de ligação dos cursos que compõe o comitê com gestores e formuladores de 

políticas públicas na região. Por unanimidade o comitê aprovou a disponibilidade 

de implementar essa proposta e montar um curso que agregasse o conjunto das 

universidades filiadas à nossa associação. Além disso, foi dado relato sobre a 

última reunião entre delegados assessores e coordenadores dos Comitês da AUGM 

na qual foram realizados vários contatos visando ampliar a participação das 

universidades no comitê. Por fim, foi dado informe sobre o desenvolvimento de 



diversas mesas-redondas fomentadas pelo comitê nos congressos da área 

realizados em 2013. No segundo ponto de pauta, a discussão sobre o plano de 

trabalho, foi discutida e aprovada uma revisão das metas anuais aprovadas na 

reunião anterior do comitê ficando abolida a proposta de publicação de um 

boletim mensal do comitê. Isso ocorreu em função das dificuldades de desenvolver 

um informativo com esse grau de periodicidade no nosso atual estágio de 

organização. O terceiro ponto de pauta foi centrado principalmente na discussão 

sobre a necessidade de ampliar o número de universidades representadas no 

comitê, uma das prioridades organizativas do próximo período. Neste ponto foi 

deliberada a realização de contatos junto aos delegados assessores, assim como ao 

Secretário-Geral da AUGM, visando incorporar novos membros ao nosso grupo de 

trabalho. No ponto de pauta subsequente, a discussão das futuras atividades, a 

reunião esteve centrada na possiblidade de articulação futura entre 

AUGM/MERCOCIUDADES, especialmente no tocante a organização de cursos de 

formação de gestores públicos. Na discussão as universidades presentes 

apresentaram sua experiência nessa área e reafirmaram o compromisso com essa 

proposta. Tendo em vista que a concretização dos cursos passa por acordos gerais 

entre as organizações envolvidas, ultrapassando o âmbito de responsabilidade do 

comitê, deliberou-se pela realização de futuros contatos institucionais visando 

contribuir para o desenvolvimento de cursos de formação de dirigentes locais. Não 

sendo apresentados assuntos gerais pelos membros presentes, sem nada mais a 

acrescentar, a reunião foi concluída às 17h do dia 20 de julho de 2013. 

Entre Rios, 20 de julho de 2013 

 

 

 

ALFREDO ALEJANDRO GUGLIANO (UFRGS) 

Coordenador do Comitê 


