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Ata da LII Reunião da Diretoria da ANEPECP  

Data: 21/02/2022 
Horário: 17h46 às 19h07 
Presentes: Maria Isabel Rodrigues, Cibele Franzese, Raquel Silveira, Luiz Fernando Bessa, 
Gustavo Costa e Carolina Andion 
 

Pauta: Planejamento Anepecp 2022 

1. Apresentação de servidora - Após cumprimentar a todos, Maria Isabel iniciou a reunião 

apresentando Cláudia Torres, servidora que está assessorando a Diretoria da Escola de 

Governo da Fundação João Pinheiro e que irá prestar suporte às atividades da Presidência 

da Anepecp, sobretudo nas atividades relacionadas à gestão administrativa.  

2. Apresentação do Planejamento 2022 - Maria Isabel comentou sobre a planilha contendo o 

Planejamento para 2022, criada para auxiliar e nortear a execução dos trabalhos, a qual foi 

disponibilizada para a avaliação e contribuição dos diretores pela manhã. Destacou que 

aguarda envio de documentação da gestão anterior para embasar a construção de tal 

instrumento, contudo, informou que não ainda não recebeu. Carolina Andion indicou a 

viabilidade de consulta à ata da reunião de posse da Gestão 2022-2023, uma vez que naquela 

ocasião foram sugeridas várias propostas a fim de dar continuidade aos trabalhos da gestão 

anterior. Maria Isabel compartilhou a projeção de tela contendo o mencionado planejamento 

para 2022 para o repasse de cada um dos itens indicados, bem como realizar as edições 

necessárias, conforme apontamentos dos presentes. Quanto ao Eixo I - Desenvolvimento 

Institucional, informou que em 18/02/2022 foi enviado ao Ministério da Educação (MEC), 

Ofício Conjunto  01/2022 ANEPECP/SBAP/PRO PÚBLICA BRASIL/FENECAP (item 1.1)  

com o intuito de incluir dentre as instituições aptas a indicar nomes à Câmara de Educação 

Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação aquelas instituições signatárias do 

documento. Explicou que diante da iminente recomposição da CES, a possibilidade de indicar 

representantes a integrar a referida instância colegiada, constitui importante passo para 

ampliar a representatividade e visibilidade do Campo de Públicas.  Informou que aguarda 

resposta do MEC quanto ao pleito. Maria Isabel também informou sobre a entrega do Acordo 

de Cooperação Técnica junto ao Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 

Administração (Consad) em novembro de 2021, com a possibilidade de retorno pelo parceiro 

em abril. Sobre a aproximação com a International Public Policy Association (IPPA) (item 1.3) 

Maria Isabel indagou sobre as possibilidades para concretizar tal intento. Carolina Andion 

sugeriu agendar uma reunião preliminar com Philippe Zittoun, para apresentação da Anepecp 

e verificar as oportunidades de parceria. Mencionou que o representante da IPPA em 

participação no IV Enepcp, havia aventado a possibilidade de disponibilização de sistema 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DlHStejWTZQQBc-eMiv-F6dxZRw4smUKOKZuObJooqc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DlHStejWTZQQBc-eMiv-F6dxZRw4smUKOKZuObJooqc/edit#gid=0
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para facilitar a integração dos atores do Campo de Públicas. Complementando, Gustavo 

Costa  reiterou sobre essa possibilidade e sinalização positiva do Philippe Zittoun e 

complementou indicando que trata-se de uma plataforma de gestão de encontros e 

conferências. Apontou o evento de verão realizado pela IPPA - estruturado a partir de 

workshops - e que conta com apoio da Enap, sendo cabível, eventualmente, também a 

parceria com a Anepecp. Gustavo Costa informou que irá compartilhar o contato do Philippe 

Zittoun com Cibele Franzese para marcação de agenda entre Anepecp e IPPA. Em 

continuidade a apresentação do planejamento, Maria Isabel informou sobre a necessidade 

de retomar as tratativas em torno do PL nº 439/2015 (item 1.5), contextualizando-o 

brevemente. Informou que irá averiguar como essa questão foi conduzida pelas gestões 

passadas e o status da articulação com os principais atores. Cibele Franzese indicou a 

possibilidade de articulação com o Consad, visto que os editais de concursos e outros 

processos seletivos, usualmente são elaborados pelas pastas de administração e 

planejamento dos Estados, vinculadas ao referido Conselho. Carolina Andion  informou que 

a FENECAP vem desenvolvendo ações em torno dessa demanda, sinalizando a necessidade 

de organização das entidades representativas do Campo de Públicas (CP) para construir 

estratégias de mobilização conjuntas e integradas. Gustavo Costa ponderou que conforme 

seu entendimento, cabe à FENECAP o protagonismo quanto a essa agenda, estando a 

Anepecp em posição subsidiária e de apoio à mobilização. Quanto ao Eixo II - Fortalecimento 

da Rede do CP, Maria Isabel informou sobre a articulação com a Pro Pública Brasil (item 2.1) 

indicando que foi realizada reunião em 09/02/2022, ocasião em que a entidade apresentou 

expectativa de articulação com a Anepecp para desenvolvimento dos seguintes projetos: i) 

construção de um Fórum Permanente do CP; ii) mapeamento e diagnóstico da situação dos 

egressos do CP (similar a Pesquisa Percursos da FJP); iii) criação de uma newsletter para 

divulgação das ações do CP (possivelmente em repositório no site da Anepecp); e iv) Espaço 

LinkedIN (troca de contatos e experiências). Raquel Silveira informou que até aquele 

momento não havia sido contatada pela Pro Pública Brasil para alinhamento quanto à 

demanda relativa à newsletter. Maria Isabel informou que irá retomar o contato com a 

entidade para verificar o progresso dos projetos. Ainda sobre o Eixo II, Maria Isabel informou 

que está envolvida com algumas atividades do Enade há alguns anos, indicando a 

necessidade de propagar diretrizes e orientações para os cursos do CP, a fim de potencializar 

o desempenho no exame (item 2.2). Sobre o fortalecimento da rede de pesquisa no CP (item 

2.3)  Carolina Andion situou acerca do andamento de pesquisa realizada pela Rede de 

Pesquisa do Campo de Públicas com objetivo de mapear e caracterizar o CP. Indicou que 

numa primeira fase para levantamento do perfil de cursos e professores de graduação 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122183
http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Relat%C3%B3rio-T%C3%A9cnico_Percursos.pdf
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vinculados ao Campo,  foi divulgado formulário por e-mail da ANEPECP e que será realizada 

reunião com professores que compõem o conselho e diretoria em março para auxiliarem na 

mobilização para a pesquisa. Sobre a definição de momentos para discussão de temas 

emergentes de ensino/pesquisa/ e extensão do CP (item 2.4) os diretores indicaram, em 

consenso, não ser necessária a definição de um calendário específico para essas ações, as 

quais irão decorrer da própria dinâmica de operação dos Comitês e outros espaços de diálogo 

dentro da Anepecp. Quanto ao Eixo III - Fortalecimento dos processos de formação e 

produção de conhecimento, Maria Isabel informou que a constituição dos Comitês Temáticos 

(3.1) no âmbito da Anepecp vem sendo feita de forma orgânica e flexível, não existindo 

critérios ou parâmetros previamente acordados para tanto. Carolina Andion sinalizou a 

possibilidade de definir critérios de modo a organizar e sistematizar esse processo de criação 

e extinção dos Comitês. Gustavo Costa sugeriu avaliar como é a dinâmica de operação 

Comitês atualmente em atividade, buscando as melhores práticas, experiências e 

aprendizados. Concordando, Cibele Franzese apontou a possibilidade de avançar na 

consolidação de produtos - como relatórios, resumos, reuniões para gestão de conhecimento 

- que podem ser divulgados no site.  Maria Isabel informou que solicitou ao coordenador do 

Comitê Temático - Programa Bolsa Família (item 3.1.1), professor Breynner de Oliveira, um 

parágrafo a fim de sintetizar os principais produtos e resultados obtidos, tendo em vista que 

o referido Comitê encerrará seus trabalhos em breve. Cibele Franzese sugeriu a realização 

de reunião com coordenadores dos Comitês para devolutiva na reunião de Diretoria. Maria 

Isabel informou que a agenda será realizada. Ainda, informou que o Comitê Temático para 

Viabilização de iniciativas de Cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral (item 3.1.2), 

coordenado pela professora Fernanda Natasha, provavelmente continuará em operação 

durante toda a gestão. Apresentou também a iniciativa para criação do Comitê Temático - Lei 

de Cotas (item 3.1.3), a ser coordenado pela professora Renata Callaça e que contará com 

apoio da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN). Informou que a 

referida professora está em contato com a ABPN para formalização do acordo de cooperação 

técnica e posterior edição do ato constitutivo do Comitê. Maria Isabel informou também sobre 

a gravação de poadcast para o Radar Ibegesp, oportunizando nessa atividade a divulgação 

da Anepcp (item 3.3) e afirmando a importância de que os demais diretores sempre que façam 

atividade semelhante, com vistas a ampliar o reconhecimento e visibilidade da Associação, 

registre na planilha de atividades da diretoria, a fim de facilitar a divulgação e a prestação de 

contas da gestão futuramente (item 3.2). Quanto ao Eixo IV - IV e V ENEPCP, Maria Isabel 

indicou a existência de algumas pendências relativas ao último Encontro. Sobre a publicação 

dos artigos selecionados em fast track (item 4.1), retomou o histórico das atividades 



 

4 

acordadas conforme consta em Ata da LI Reunião da Diretoria, solicitando, portanto, que 

Gustavo Costa redigisse uma minuta de e-mail a ser enviado às revistas e autores, a fim de 

esclarecer que as tratativas vindouras para publicação deverão ser realizadas diretamente 

por esses, sendo que o papel da Anepecp se restringiria à essa intermediação inicial. Maria 

Isabel contextualizou sobre o andamento da confecção de 4 (quatro) e-books oriundos dos 

trabalhos premiados pelo Prêmio Augusto Tavares (item 4.2.1), esclarecendo que a UFCA 

apoiará esse processo - conforme OFÍCIO Nº 087/2021/PRPI/UFCA - e que eventualmente a 

Anepecp poderá precisar  arcar com custos para viabilizar essa elaboração, sobretudo em 

razão das limitações para diagramação. Maria Isabel informou que foi realizada reunião com 

a Comunitas em 26/01/2022 a fim de verificar a possibilidade de publicação dos trabalhos 

que receberam menção honrosa pelo Prêmio Augusto Tavares, por meio de uma coletânea 

de 15 (quinze) artigos (item 4.2.2). Destacou que ainda não recebeu nenhuma devolutiva da 

Comunitas e que irá retomar o contato. Acerca da organização inicial do V ENEPCP,  Carolina 

Andion apontou a necessidade de criação de um Comitê Organizador para mobilização de 

recursos e definições preliminares (item 4.3). Gustavo Costa e Raquel Silveira opinaram que 

ainda não há necessidade de definições mais específicas sobre a organização do evento, 

sendo necessário, nesse momento a criação do Comitê Organizador e um cronograma 

preliminar com as principais atividades. Sugerem que as atividades avancem a partir de abril 

e maio.  Quanto ao Eixo V - Projetos, Raquel Silveira informou que o Portal do Campo de 

Públicas (item 5.1)  avança por meio da reformulação do site. Informou que o layout do novo 

site está pronto e que há necessidade de criação de novo domínio para que seja 

disponibilizado para acesso público. Esclareceu que há um esforço para sistematização e 

organização dos conteúdos na nova plataforma. Relembrou que houve reunião com Gilberto 

(novo contratado) em 14/02/2022  para apresentação do novo layout e validação de 

requisitos. Informou ainda que a previsão para lançamento do novo site é o fim do primeiro 

semestre. Sobre a institucionalização do Fundo do CP (item 5.2) Luiz Fernando Bessa 

solicitou apoio a Gustavo Costa, o qual indicou que iria repassar o contato de André Lobato, 

articulador dessa demanda na FENECAP. Gustavo Costa esclareceu que a expectativa era 

de que André retomasse o contato com a Anepecp para discussão dessa questão até março, 

sugerindo, portanto, aguardar essa conversa. Quanto ao Eixo VI - Rotinas Administrativas, 

ficou definido que as reuniões de diretoria acontecerão quinzenalmente durante o primeiro 

semestre de 2022, para facilitar o desenvolvimento das ações planejadas.  

 

3. Aplicação de recursos em conta -  Luiz Fernando Bessa apresentou a possibilidade de 

aplicação dos recursos existentes na conta da Anepecp para rentabilidade do montante. 

Todos de acordo. 
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Encerrada a reunião, com elaboração da ata por Cláudia Torres Lopes, foi agendada a 

próxima reunião para 07/03/22 às 17h30. 


