
Ata da LVI Reunião da Diretoria da ANEPECP
Data: 07/07/2022
Horário: 10h08 às 10h33
Presentes: Maria Isabel Rodrigues, Cibele Franzese e Gustavo Costa
Ausências justificadas: Carolina Andion, Raquel Silveira e Luiz Fernando Bessa

Pauta:
1. Ata da LV Reunião da Diretoria da ANEPECP - Após cumprimentar a todos, Maria Isabel

iniciou a reunião submetendo para aprovação a Ata da LV Reunião da Diretoria

anteriormente enviada via e-mail aos presentes em 03/06/2022. Estando todos de acordo, a

Ata foi aprovada.

2. Carta de apoio para Doutorado Profissional PPGE/ UFRRJ - Maria Isabel informou sobre

demanda apresentada via e-mail pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,

solicitando apoio da Anepecp para a proposta de Doutorado Profissional do Programa de

Pós Graduação em Gestão e Estratégia. Gustavo Costa indicou que o Curso de Graduação

em Administração Pública da referida universidade é filiado à esta Associação. Após

deliberação, todos concordaram com a assinatura da carta de apoio, acompanhada do

convite para a filiação do PPGE/UFRRJ à esta Associação.

3. Assembleia Geral 2022 - Maria Isabel informou que após contato com o então

presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, Leonardo Secchi, foi

combinado que a Assembleia Geral da Anepecp poderia ser realizada em 07/10/2022 às

10h30. Também informou que Raquel Silveira está avaliando as possibilidades de

contratação de serviços para viabilizar a assinatura digital da Ata da Assembleia Geral.

Esclareceu acerca de algumas particularidades do Portal de Assinatura Eletrônica do

Governo Federal (Gov.br) - ferramenta anteriormente sugerida por Gustavo Costa para

providenciar as assinaturas relativas à Ata no referido evento - as quais poderiam

atravancar a dinâmica e agilidade nas assinaturas em face do volume previsto. Cibele

Franzese informou que está tratando das questões logísticas, indicando, inclusive, que já há

sala definida na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAP/FGV)

para a realização da Assembleia. Sobre a pauta da Assembleia Geral, Maria Isabel sugeriu

que fosse realizada a prestação de contas parcial da atuação da Anepecp, bem como a

quinta edição do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campo de Públicas

a ser realizado no próximo ano. Gustavo Costa sinalizou também a importância de

operacionalizar no evento uma campanha de estímulo para novas filiações.

4. Novo site - Maria Isabel informou que, consoante reportado por Raquel Silveira, os

artigos pertinentes ao IV ENEPCP foram repassados pela Even3 em 06/07/2022, sendo que

o material já foi encaminhado para Gilberto da Mata, responsável pela organização do novo

https://docs.google.com/document/d/1Acq4xRc4rNaBQvjpDxlrFPrTAZcN5MVB2_3nuddWjfw/edit


site da Anepecp. Informou que após essa inserção, está previsto o lançamento do novo site.

Esclareceu ainda que foi solicitada a rescisão contratual com a Inatto em 28/06/2022, ainda

sem resposta da empresa.

5. V ENEPCP - Cibele Franzese informou que irá encaminhar para a Diretoria uma proposta

de tema para o V ENEPCP. Sugeriu que após a contribuição dos demais diretores com

outras sugestões de temas para o evento fosse produzido um formulário, consolidando tais

propostas para votação do Conselho da Anepecp.

6. Fortalecimento do Campo de Públicas - Maria Isabel informou que foi estruturado o

Grupo de Trabalho para gerar, expandir, aprofundar conhecimentos e promover articulações

interinstitucionais concernentes à Regulamentação das Profissões do Campo de Públicas,

envolvendo representantes da Anepecp, da Sociedade Brasileira de Administração Pública,

da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas e da Associação Brasileira

dos Profissionais do Campo de Públicas | Pro Pública Brasil. Informou que o ato está sendo

apreciado pela Diretora de Comunicação, Raquel Silveira, para assinatura e posterior

divulgação.

7. Aproximação com a International Public Policy Association (IPPA) - Cibele Franzese

informou que irá disponibilizar nesta data uma proposta de e-mail a ser enviada à Phillipe

Zittoun, com a pauta e sugestão de data para reunião, e submeter à apreciação da

Diretoria.

8. Instituição do Fórum Permanente do Campo de Públicas - Maria Isabel informou acerca

de contato realizado pela Presidente da Pro Pública Brasil, Nathalia Uchôa, com vistas a

avançar na instituição do Fórum Permanente do Campo de Públicas, espaço em que serão

discutidos e deliberados posicionamentos sobre temas de interesse do campo, bem como

de onde poderão surgir comissões especiais para ações e pesquisas relevantes para a

comunidade. Maria Isabel informou que o primeiro evento do Fórum, neste novo formato,

será realizado na 20° edição do Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas,

a ser realizado em agosto deste ano em Fortaleza. Destacou que já recebeu o convite

formal para o referido encontro e que planeja estar presente, aguardando, contudo, o

avançar de trâmites administrativos para viabilização da viagem. Ponderou ainda acerca do

potencial oriundo da aproximação da Associação com outras instituições, favorecendo a

rede do Campo de Públicas.

9. Enade GPDES/UFRJ - Gustavo Costa informou acerca de situação reportada por

representante do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social da

Universidade Federal do Rio de Janeiro relativa à não realização do Exame Nacional de



Desempenho dos Estudantes. Informou que irá solicitar maiores detalhes sobre o caso para

que a Anepecp possa apreciar e se posicionar devidamente.

Encerrada a reunião, com elaboração da ata por Cláudia Torres Lopes.


