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Campinas, 24 de março de 2022

OF. DCP/IFCH n9 006/2022

lama. Sra.

Profa. Dra. ANDREIA GALVAO

DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora

Solicito a V.Sa., providências necessárias para que seja

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente,

do Prof. Dr. ANDREI KOERNER no período de le/11/2016 a 31/10/2021, o qual

foi aprovado em reunião de departamento, no dia 23 de março do corrente

Atenciosamente

N

Prof. Dr. Andrei Koerner

Chefe de Departamento da Ciência Política
IFCH/UNICAMP
Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones(191 3521 1573 e-mail; cpolitic@unicamp.br



PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O Relatório de Atividades Docente de Andrei Koemer evidencia sua importante dedicação ao IFCH
e à Unicamp, entre novembro de 201 6 e outubro de 2021 . Este parecer se voltará para suas
atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência, o docente ministrou 9 disciplinas de Graduação no total, sendo: l
oferecimento da "HZ340 -- Política e Direito 1" e da "HZ346 -- Política e Direito 11"; 2 oferecimentos
da "HZ248 -- Política 11: Política Brasileira"; e 5 oferecimentos da ''HZ345 -- Política 111: Teorias do
Estado". No geral, metade desses oferecimentos ocorreu no período notumo, e eles foram bem
distribuídos ao longo do período(1,8 disciplinas de Graduação por ano). O docente esclarece em seu
relatório que o grande número de oferecimentos da disciplina HZ345 está, não apenas permitindo
uma melhor elaboração dos temas(e assim favorecendo os estudantes), como também ligado a um
prometo mais amplo do docente, de preparação de um livro didático para estudantes de Graduação.

O docente foi ainda responsável por 2 oferecimentos da disciplina de orientação "HZ701 --
Monografia em Ciências Sociais 1", que resultaram na conclusão de duas monografias, uma das
quais foi defendida com banca presidida pelo docente. Cabe destacar que a autora da monografia
defendida, Thatiana Faria Oliveira, também é co-autora de um artigo com o docente, já aceito para
publicação, o que atesta uma importante presença do docente na Graduação.

No que se refere a atividades de orientação, além de 2 Iniciações CientíHlcas correspondentes às duas
monografias já mencionadas acima, o docente também supervisionou as atividades de 8 PEDE, 4
PADs, e 8 bolsistas SAE no período. Cabe destacar que tais supervisões representam importantes
contribuições do docente para a Graduação, uma vez que multiplicam, de formas variadas, as
oportunidades de comunicação, acesso e experiência de aprendizado, pesquisa e vivência
universitária, para estudantes de Graduação(seja como estudantes das disciplinas apoiadas por PEDs
e PADs, seja como bolsistas SAE)

Cumpre registrar ainda que o relatório docente vincula à Graduação 3 proüetos de ensino financiados
pelo CNPq, e 2 eventos presenciais no IFCH

Pelo trabalho realizado e empenho demonstrado no âmbito do Curso de Graduação em Ciências
Sociais, recomendo a aprovação do relatório.

PEDRO PEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO GGGüa3
Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O docente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IFCl-l-Unicamp, no
âmbito do qual tem mantido atividades regulares de ensino, pesquisa, extensão e orientações. O docente
também é professor e foi coordenador, no mesmo período, do Programa de Pós-Graduação em Relações
Intemacionais San Tiago Dantas, do qual a Unicamp participa juntamente com UNESP e PUC-SP.

No que se refere ao ensino de pós-graduação, o docente dedicou-se no período especialmente ao ensino de
Teoria Política Contemporânea, conteúdo obrigatório da formação de mestres pelo Programa, e também
ofereceu disciplinas eletivas e leituras dirigidas, sempre relacionadas ao leque de temas e abordagens teórico-
metodológicas que orientam sua atividade anual. Nesse sentido, destaca-se o redirecionamento, no período,
desses interesses na atividade do docente, dos estudos históricos sobre pensamento jurídico constitucional para

as investigações contemporâneas sobre direitos humanos, tecnologias digitais e neoliberalismo.

Importante observar que esse redirecionamento de temas de interesse não se deu em detrimento de uma agenda
anterior de pesquisa, mas permitiu que o docente mantivesse produção cientíülca e orientações que abarcassem
essa diversidade de frentes de investigação.

Isso foi especialmente potencíalizado pela inserção do docente em diferentes espaços e redes de pesquisas para
além do PPGCP: o Centro de Estudos Internacionais e Política Contemporânea(CEIPOC), o Instituto de
Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU), o Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea (CEDEC) e o Grupo de Pesquisa ''Direitos Humanos, Democracia e Memória" do Instituto de
Estudos Avançados da USP (GPDl]/IEA). Nesses espaços, o docente pode não somente desenvolver projetos
de investigação e extensão, como inserir também seus orientandos em promissoras e produtivas redes de

pesquisa. Destaco, em especial, os proüetos desenvolvidos pelo docente nesses espaços com órgãos públicos e
entidades da sociedade civil, incluindo pesquisas e cursos de formação para públicos amplos e diversos

Nesse aspecto, embora o docente faça un] importante alerta para os efeitos da pandemia e das desigualdades de
gênero para a conclusão de orientações suas em andamento, a dinâmica de trabalho coletivo e inserida em
diversos espaços e redes certamente potencializa a formação de novos quadros dentro do leque de temas de
reflexão, todos eles de interesse contemporâneo e atinentes ao debate público local e global.

Por Hlm, destaco a intensa produção do docente no período, resultado dessas múltiplas frentes de investigação
e inserções institucionais.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Relatório de Atividades Docentes do colega Andrei Koemer no que
se refere às suas atividades de pós-graduação.

FREDERICO NORMANHA RIBEIRO DE ALMEIDA
[FCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAmMENTAL /
INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Parecer sobre o Relatório de Atividades Docentes
docente Andai Koerner

Prof. Livre

Período: O1/11/2016 a 31/10/2021

O Relatório do Prof. Andrei Koerner mostra que ele desenvolveu no
período de 2016 a 2021, uma intensa atividade acadêmíca tanto na
docência. na pesquisa, quanto nas atividades de extensão.

Na docência o Prof. Koerner dedicou -se, na graduação, à disciplina
obrigatória Teorias do Estado (HZ245), que ofereceu no diurno e no
noturno durante 3 anos consecutivos, de 2019 a 2021. O investimento
nesta disciplina visou ampliar os temas e os períodos históricas
estudados de modo a explorar com os alunos a vasta bibliografia
existente. Com a redação das aulas, durante sua preparação, o Professor
buscou torna-las mais accessíveis aos alunos nas aulas remotas, mas
também preparar no futuro um livro didático para as graduações em
ciências sociais (HZ245) e em direito, entre outras discip.lhas. Ofereceu
ainda na Graduação, em dois semestres as disciplinas Política e Dire.i.to l
(HZ340B) e Política e Direito 11, além de Política 11: Política Brasileira
(HZ248 A) em dois outros semestres.

O Professor Koerner supervisionou 4 alunos de gradua.ção que atuaram
como PAD (Programa d'e Apoio ao Ensino de Graduação) e 8 alunos de
pós-graduação vinculados ao Programa de Estágio. de Capac.ítação
Docente (PED), que colaboraram no desenvolvimento de suas disciplinas
de Graduação.

Ele supervisionou ainda 8 bolsistas SAE, que atuaram nas pesquisas que
ele desenvolveu no período, o que sem dúvida permitiu introduzir esses
estudantes de graduação nas atividades de pesquisa.

Além disso, o Professor organizou dois eventos ligados ao .ensí.no de
graduação:' um minicurso,'ministrado por Monlse .Fernanda Picança
(doutoranda na USP),.de ll a 15..de junho de 2018. e. um gemi.nada
"Esta(ios Unidos: o país no mundo", realizado de 29 a 31 de agosto de
2017

Na Pós-Graduação em Ciência Política e no Programa de .PG
Interinstitucional'em Relações Internacionais Santiago Dantas, Andrei
Koerner ministrou 6 díscÍDlinas, sendo aue uma delas.. Teoria Política
Contemporânea ll (CP075) em quatro semestres, no período entre 2017
e 2021

Relatório dc Atividadcs Docente 55/58 04/04/2022 12:29
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Como fez na Graduação, ele deu prioridade na pós-graduação paraOaUOUU:)
disciplina Teoria Política Contemporânea 11, na qual procurou ampliar as
leituras e o foco da disciplina nas teorias e metodologias da Ciência
Política norte-americana desde a Segunda Guerra, buscando aprofundar
a análise das "transformações da racionalidade governamental neoliberal
no período", com o objetivo não só de ampliar o conhecimento dos
alunos, mas também de preparar um novo projeto de pesquisa sobre o
tema

Quanto às orientações o Prof. Koerner orientou 17 alunos de pós-
graduação no período, sendo 8 de doutorado e 7 de mestrado, sendo
que desses, um aluno defendeu sua tese e 2 alunas e l aluno de
Mestrado defenderam suas dissertações.

Atualmente ele mantém 7 orientações de doutorado em andamento e 6
de Mestrado. No entanto, devido a problemas vivenciados durante a
pandemia 2 dessas orientandas de Mestrado desligaram-se do programa.

O professor participou de 15 bancas de defesa de Mestrado, sendo .4 fora
da Unicamp e de 15 bancas de defesa e de qualificação de Doutorado.

Quanto à pesquisa o Prof. Andrei está envolvido em alguns centros e
redes de pesquisa que permitem a ele incluir vários de seus orientandos
em projetos coletivos, e promover publicações conjuntas.

Tem destaque sua atuação no CEDEC, no qual seus orientandos podem
participar de aulas, palestras e cursos livres, além de colaborar com
publicações no Blog, no boletim Lua Nova. e.nos Cadernos. Seus
oríentandos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado e mesmo os
egressos estão envolvidos também nas atívidades do CEIPOC. .Nesse
Centro de Pesquisa juntamente com o CEDEC está sendo desenvolvido o
projeto Arquivo Digital, com apoio da Unicamp (CMU, Bolsas .SAE) e
recursos da FAPESP. Ésse projeto envolve alunos egressos da Pós-
graduação em Ciência Política da Unicamp e de outras Universidades.

Todo esse conjunto de atividades demonstra que o Prof. Koerner tem
uma atuação integrada na pós:graduação .e na pesquisa, com ,uma
importante dedicação à orientação de estudantes em.todos .os níveis,
buscando sua integração nos projetos coletivos e interinstítucionais dos
quais participa. Cabe destacar seu empenho na busca de financiamento
oara suas pesquisas, nem sempre obtidos devido a atual.situação. do
país, mas 'ele mantém uma bolsa de produtividade d.o CNPq .e tem
desenvolvido mais recentemente pesquisas sobre a questão dos direitos
humanos e das tecnologias digitais, tema que pode ser considerado
central para o entendimento das dificuldades e confrontos da atual
situação política do país.

Essa intensa atividade de pesquisa tem como resultado a publicação de
inúmeros artigos e capítulos de livros.
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Entre. 2016 e 2021{ Koerner publicou ll artigos em periódicos
espe.cialízados arbítrados.de circulação internacional e tem l a celta para
public.ação, 2 .em periódicos arbítfados de circulação nacional, 4' em
periódicos::nacionais não arbitrados, 8 capítulos de livros além de outros
4 que estão no prelo. Além disso, o docente apresentou oralmente ll
trabalhos em Congressos nacionais, 3 em Congressos Internacionais e
participou como Coordenador ou debatedor de mesa redonda. debatedor
de painel, coordenador de sessão técnica entre outros, em 13
congressos nacionais.

O professor Koerner atuou ainda em eventos ministrando palestras,
conferências, participando em Mesas-Redondas e Seminários ná
Unícamp e em outras universidades e instituições como SESC, UFU, UFC,
TRT-Rio e Instituto Lula. '

Nas atividades de extensão o professor atuou como Assessor Ad Hoc
pára o CNPq e a FAPESP, realizou consultoria para 2 prefeituras, a de
São Paulo e a de Boa Vista na coordenação de duas pesquisas solicitadas
por estas prefeituras.

Finalmente quanto às ativídades administrativas, Andrei Koerner foi Vice
Coordenador do Programa Interinstitucional de Relações Internacionais
San Trago Dantas, de 2017 a 2021 e é o atual Chefe do Departamento
de Ciência Política desde abril de 2017, coordena o Grupo de Pesquisas
em Direito e Política (GPD) do Ceípoc desde 2005, e é Coordenador
deste Centro de Pesquisa desde 2016, além de ser membro do Conselho
da Biblioteca do IFCH.

Considero que o Prof. Koerner desenvolveu no período um expressivo
conjunto de atividades, integrando com sucesso a docência. na
graduação e na pós-graduação, a pesquisa, a produção bibliográfica, a
extensão e as atividades administrativas, realizando para isto um
trabalho intenso, de grande dedicação e qualidade. Sua dedicação ao
Departamento de Ciência Política da Unicamp merece elogio e
agradecimento. Suas pesquisas e produção bibliográfica são de grande
qualidade. tratam de temáticas atuais e de grande interesse para os
estudiosos da política, para seus/as alunos/as e orientandos/as e para a
sociedade brasileira .

Diante do exposto considero que não há dúvida de que este Relatório
deve ser aprovado

Campinas, 23 de março de 2022

Angela Mana Carneiro Araújo

ANGELA DARIA CARNEIRO ARAUTO
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado
0Ü00C7

Comentários

O conselho departamental, reunido em 23 de março de 2022, discutiu e
aprovou o parecer apresentado, destacando a excelência do relatório e das
atividades desempenhadas pelo docente

ANDREIA GALVAO
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório dc Atividadcs Do 8/58 04/04/2022 12:29


