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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
REGIONAL CENTRO-NORTE

Boletim Regional

Caras/os associadas/os,

É com grande satisfação que divulgamos o primeiro boletim da Diretoria
Regional Centro-Norte da Associação Brasileira de Ciência Política. A
publicação terá periodicidade bimestral e informará as/os associadas/os sobre
eventos, cursos, editais de concursos, processos seletivos, bolsas de estudos e
outras informações relevantes de interesse da área de Ciência Política e
Relações Internacionais da regional, em suas próximas edições. Nesta primeira
edição daremos ênfase ao I Encontro Centro-Norte de Ciência Política,
realizado em setembro de 2017, e às deliberações da primeira plenária
regional que ocorreu durante o Encontro.

Saudações cordiais,

Danusa Marques – diretora regional
Francisco Mata Machado Tavares – vice-diretor regional
João Paulo Saraiva Leão Viana – secretário executivo regional
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1. I Encontro Centro-Norte de Ciência Política
Realizado entre os dias 12 e 15 de setembro, no Instituto de Ciência Política da
Universidade de Brasília (IPOL/UnB), o evento foi dividido entre “Diálogos
Regionais” e “Escola Livre de Ciência Política” e contou com o apoio da ABCP
Nacional, da Itaipu Binacional e da Universidade de Brasília.
Participaram do evento cientistas políticas/os de sete Universidades Federais
do País, com presença de pesquisadores/as de quatro estados da região Norte
e três do Centro-Oeste. Na abertura, no dia 12 de setembro, a mesa redonda
sobre a conjuntura política brasileira foi coordenada por Danusa Marques
(IPOL/UnB; ABCP Centro-Norte) e contou com a participação de Flávia Biroli
(IPOL/UnB) e Lucio Rennó (IPOL/UnB). Na parte da tarde, os trabalhos foram
reiniciados com o tema das crises políticas na América do Sul, sob
coordenação de Roberto Goulart Menezes (IREL/UnB) e participação de Fidel
Irving Pérez Flores (IREL/UnB), Camila Risso Sales (UNIFAP) e João Botelho
(UFG). Durante os debates, foi concedida a palavra ao embaixador da Bolívia
no Brasil, José Kinn, que teceu algumas considerações sobre o momento
político na região. Posteriormente, seguiu-se a mesa redonda intitulada “As
instituições estão funcionando?”, coordenada por João Paulo Viana (UNIR;
ABCP Centro-Norte) e com participação de Camila Romero Lameirão (UFG) e
Roberto Ramos (UFRR), que encerrou o primeiro dia de encontro.
Na manhã do dia 13, quarta-feira, o tema da participação política no Brasil
contemporâneo abriu os trabalhos, com a mesa “Participação Política e Ação
Coletiva no Brasil contemporâneo”, coordenada por Francisco Tavares (UFG;
ABCP Centro-Norte) e com participação de Thiago Trindade (IPOL/UnB),
Marisa von Bülow (IPOL/UnB) e Vitor Garcia Miranda (UFMS). Posteriormente,
às 14h, a mesa redonda “A Nova República chegou ao limite?” foi coordenada
por Marilde Loiola de Menezes (IPOL/UnB) e teve a participação de Robert
Bonifácio (UFG), Maria Dolores Lima da Silva (UFPA) e Luis Felipe Miguel
(IPOL/UnB).
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O evento contou com público bastante expressivo, chegando ao último dia com
mais de cem participantes. Encerrando as atividades do “Diálogos Regionais”,
às 17h30 foi realizada a I plenária da ABCP Centro-Norte, com a presença de
dezessete associadas/os, sendo quatorze filiadas/os da regional com direito a
voto. Os temas deliberados na assembleia podem ser conferidos na Ata da
plenária, ao fim deste boletim. Entre os principais assuntos, grande parte da
reunião foi dedicada a debater a apresentação de uma proposta de
reconfiguração da regional à próxima Assembleia Geral da ABCP, em outubro,
durante a ANPOCS. Decidiu-se pela apresentação de uma proposta que
mantenha a composição da regional com as duas regiões, Centro-Oeste e
Norte, com o acréscimo de uma quarta vaga, que poderia ser chamada de
“secretário/a executivo/a adjunto/a”, indicando necessariamente paridade
regional, no intuito de garantir peso igual às regiões representadas, e que a
proposta também respeite a paridade de gênero, caso aprovado o novo cargo
para a diretoria.
Nos dias 14 e 15 de setembro, durante a “Escola Livre de Ciência Política”
foram realizados dois minicursos simultâneos: “Violência, Direito Humanos e
Fronteiras” e “Metodologia de Pesquisa - abordagens qualitativas”, ministrados
por Marcelo da Silveira Campos (UFGD) e Carolina de Paula (IESP/UERJ),
respectivamente. Os minicursos tiveram a participação de 29 estudantes de
graduação e pós-graduação, sendo quatro bolsistas UnB e uma bolsista
UNIFAP.
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2. Proposta de reconfiguração da regional centro-norte da ABCP
De acordo com o Estatuto da Associação Brasileira de Ciência Política,
qualquer alteração do Estatuto deve ser submetida à deliberação da
Assembleia Geral - AG. A próxima Assembleia Geral tradicionalmente é
convocada para a última semana de outubro, para realização durante o
Encontro da ANPOCS.
Segundo a deliberação da 1ª plenária regional, a seguinte proposta será
apresentada à Diretoria Nacional da ABCP, para inclusão na pauta da próxima
AG:

Criação um quarto cargo na regional Centro-Norte (secretário/aexecutivo/a adjunto/a), estabelecendo necessariamente paridade
regional entre Centro-Oeste e Norte e paridade de gênero na
ocupação desses cargos.

Considerando a grande dispersão geográfica das/os pesquisadores/as da
regional, lançamos uma página para as/os associadas/os que não puderam
estar presentes na 1ª plenária regional de setembro manifestarem apoio à
proposta.

Envie

seu

apoio

até

dia

20

de

outubro

pelo

link

https://goo.gl/GLwgmA. Sua manifestação será registrada no documento que a
diretoria regional apresentará à Assembleia Geral da ABCP.
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3. Ata da 1ª Plenária Regional Centro-Norte da Associação Brasileira
de Ciência Política

Ao 13° dia do mês de setembro de 2017, às 17 horas e 37 minutos (17h 37min),
conforme prévia convocação via programação oficial do I Encontro de Ciência Política
Centro-Norte, promovido pela Associação Brasileira de Ciência Política - Regional
Centro-Norte, reuniram-se no auditório do Instituto de Ciência Política/Instituto de
Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IPOL/IREL-UnB), os/as
integrantes da diretoria regional centro-norte e demais associados/as: Danusa
Marques (UnB), Francisco Mata Machado Tavares (UFG), João Paulo Saraiva Leão
Viana (UNIR), Flávia Biroli (UnB), Carlos Augusto Mello Machado (UnB), Thiago
Trindade (UnB), Fidel Pérez Flores (UnB), Robert Bonifácio da Silva (UFG), João
Botelho (UFG), Victor Garcia Miranda (UFMS), Marcelo da Silveira Campos (UFGD),
Maria Dolores da Silva (UFPA), Camila Risso Sales (Unifap), Roberto Ramos Santos
(UFRR). Participaram também, como ouvintes, Carolina de Paula (IESP/UERJ),
Raphael Machado (IPEA) e Vitor Silveira Lima Oliveira (Pulso Público), porém sem
direito a voto por estarem filiados a ABCP na região sudeste, e a doutoranda da UnB
Maricilene Isaira, também sem direito a voto.
Danusa Marques, diretora da ABCP Centro- Norte, iniciou a reunião agradecendo a
todos e todas as presentes. Ao falar sobre a importância do evento, agradeceu
também a diretoria nacional da ABCP e a Itaipu Binacional pelo apoio à realização do I
Encontro Centro Norte de Ciência Política, resultado do projeto Diálogos Regionais e
Escola Livre de Ciência Política. A professora Danusa enfatizou que no encontro
nacional da ABCP em 2018, que será realizado na cidade de Curitiba, haverá uma
mesa redonda da regional centro-norte, além de lembrar que o evento em Brasília só
foi possível pelo apoio da Itaipu Binacional, e que somente poderia ser realizado em
Curitiba e Brasília, por serem cidades onde aquela instituição possui sede. Ela frisou
também que os/as participantes de mesas redondas e professores/as dos minicursos
estão isentos do pagamento das taxas referentes ao próximo encontro nacional da
entidade, em Curitiba. O secretário executivo da regional, João Paulo Viana, em
seguida, lembrou que um dos temas da agenda da gestão é a proposta de aumento da
representação, tendo em vista se tratar de uma regional que engloba duas regiões do
país. Desse modo, seria necessário mais uma vaga para garantir a equidade entre as
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regiões Norte e Centro-Oeste. Conforme explicitou o professor João Paulo, o tema
deverá ser colocado em discussão para possível deliberação durante a Assembleia da
ABCP, no encontro da ANPOCS, em Caxambu. O vice-diretor Francisco Tavares
lembrou a necessidade de debater também a igualdade de gênero na composição da
diretoria, visto que atualmente há a exigência de que pelo menos uma das integrantes,
em três cargos, seja do sexo feminino. Desse modo, foi discutida e colocada em
votação a proposta de que para a próxima Assembleia Geral da ABCP, no próximo
encontro da ANPOCS em outubro de 2017, será apresentada à pauta de discussão a
proposta de criação de uma quarta vaga para a diretoria da regional (cargo de
secretário/a executivo/a adjunto/a regional), observando a equidade de cargos para
ambas as regiões, com a exigência da paridade de gênero. A votação foi
unanimemente favorável à questão. O professor João Paulo Viana também citou que
outro compromisso da gestão versa sobre a necessidade de incentivar o rodízio entre
instituições e lideranças regionais, reiterando que não será candidata a reeleição.
Posteriormente, foi apresentada pelo professor João Paulo Viana a proposta de
incentivo a uma política de filiação que tenha como foco especialmente a região Norte,
frisando a necessidade e a importância nesse momento das regiões estarem juntas
numa só regional, tendo em vista o número baixo de filiados na região Norte, com
exceção do estado do Pará, que possui um programa de pós-graduação já
consolidado e um número grande de filiados. Segundo ele, muito provavelmente não
haveria sequer um encontro regional, daí a importância de estarem unidos a um
grande centro como Brasília. A professora Camila Risso Sales (Unifap) afirmou que
ela é a única filiada no estado do Amapá, corroborando o argumento inicial sobre o
baixíssimo número de filiações no Norte do País. O professor Roberto Ramos (UFRR),
afirmou que vai incentivar filiações no estado de Roraima. Logo em seguida, a
professora Dolores Silva, coordenadora do PPGCP da UFPA, fez uma breve
apresentação do programa de mestrado em Ciência Política daquela instituição,
confirmando que na atualidade apenas o Pará conta com um nível avançado de
institucionalização da ciência política em nível de pós-graduação no Norte do Brasil.
Dando continuidade a esse tema, o professor Francisco Tavares sugeriu efetivar
parceria para a organização de um dossiê sobre questões ligadas à regional entre um
periódico da UFG e uma instituição de pesquisadores do Norte do País, o que foi
prontamente aceito pelos professores Robert Bonifácio da Silva e João Botelho,
ambos da UFG, que ficaram de levar a ideia adiante, necessitando formular

6

Boletim ABCP Centro-Norte – set/out 2017

7

oficialmente o projeto ao editor do periódico goiano. Sobre as dificuldades de acesso a
publicação e participação em eventos nacionais da área, o vice-diretor Francisco
Tavares sugeriu que fosse encaminhado à diretoria nacional da ABCP uma proposta
de ação afirmativa para fortalecimento da Ciência Política da regional, com
financiamento para pesquisadores/as e estudantes de estados cujas instituições não
tenham programa de pós-graduação ou o programa tenha menos de três anos de
existência. Esse ponto foi apresentado à deliberação e aprovado também de forma
unânime pelos presentes. Ainda debatendo as dificuldades institucionais da ciência
política

em

ambas as

regiões,

o

professor

Francisco

Tavares

propôs

o

acompanhamento e mapeamento da avaliação dos programas e produções da região,
indicando que esse é uma agenda da gestão.
O professor Victor Garcia Miranda (UFMS) alertou para a necessidade de maior
ênfase aos cursos de metodologia (quantitativa e qualitativa) nos programas de pósgraduação e nos eventos da regional, devido, sobretudo, às dificuldades de formação
nessa área. O professor Marcelo da Silveira Campos (UFGD) apresentou a proposta
de que haja uma alternância nos próximos encontros regionais da ABCP Centro-Norte,
criando um rodízio entre as regiões e instituições. Esse ponto foi posto em votação e
também aprovado de forma unânime pela assembleia.
Por fim, foi apresentada pela diretoria regional a ideia de formar um grupo de
colaboradores/as da gestão, contando com um nome em cada estado que possa
auxiliar a diretoria. Dos estados e instituições presentes na reunião foram
apresentados os/as seguintes colaboradores/as: Victor Miranda Garcia (UFMS), Maria
Dolores Silva (UFPA), Roberto Ramos (UFRR), Camila Risso Sales (Unifap).

