Porto Alegre, 01 de agosto de 2017.

Estimados Colegas,

Atualmente vivemos um momento conturbado na conjuntura política da nossa região,
no qual a democracia e os governos democraticamente eleitos vêm sofrendo com a crise
econômica, assim como com a oposição de um conjunto de segmentos políticos dispostos a
desrespeitar os resultados eleitorais, muitas vezes propondo projetos econômicos restritos aos
interesses dos setores mais privilegiados de seus países. Entre diversas questões, um dos
temas que está no centro das preocupações dos acadêmicos das nossas áreas de
conhecimento.
Esse debate esteve presente em várias atividades do nosso comitê e, em especial, com
a proximidade das comemorações dos 100 anos da Reforma Universitária de Córdoba, em
2018, teremos a oportunidade de aprofundar as discussões sobre os compromissos da
Universidade com a democratização social.
Tendo esse contexto como pano de fundo, estou convocando a próxima reunião do
Comitê de Ciências Políticas e Sociais da AUGM para os dias 20 e 21 de novembro de 2017, na

sede da Universidad Nacional del Este (UNE), em Ciudad del Este, Paraguai. A reunião terá três
pontos de pauta:
1) Balanço e Perspectivas do Comitê
2) Aprovação do novo Plano Bi-anual
3) Eleição da Coordenação do Comitê

Integrando as atividades da nossa reunião estou tomando a iniciativa de convocar, nessas
mesmas datas e sede universitária, o II Seminário Internacional de Ciências Políticas e Sociais
da AUGM. O seminário contará com três turnos de atividades, nos quais será possível a
apresentação de avanços das pesquisas na nossa área de conhecimento, envolvendo
professores e estudantes das universidades da nossa associação. A atividade será gratuita e
aberta para a comunidade em geral.
Conto com o apoio do secretariado geral da AUGM, delegados assessores e representantes
no comitê para garantir o êxito dessas atividades,
Cordialmente,

Alfredo Alejandro Gugliano
Coordenador do Comitê
UFRGS

