
ATA DA XXXIII REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 27/03/2020 – 18h – 19h30 – Realizada

por Hangouts

Presentes à reunião: Edgilson Tavares de Araújo, Fernanda Natasha Bravo Cruz, Gustavo Costa 

de Souza, Gabriela Lotta, Carla Bronzo, Paula Schommer, Raquel Silveira.  

Pauta: 

1. Informes. Paula informou que a ANEPCP colaborou com o Prêmio de Boas Práticas de Gestão
de Santa Catarina, contando com o apoio de Gustavo e Raquel na comissão julgadora. Paula
relatou manutenção dos diálogos com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para
aproximação de projetos com a ANEPCP. Fernanda informou que a ANEPCP recebeu por e-mail
12  novas  adesões  à  Nota  em  Defesa  das  DCN,  sendo  11  de  centros  acadêmicos  e  1  do
Departamento de Administração Pública da UNESP.  Raquel informou sobre aperfeiçoamentos
no  website  da  ANEPCP,  que  se  apresenta  de  modo  mais  intuitivo,  possui  nova  aba  de
publicações e agora apresenta os Anais do III ENEPCP de modo organizado e acessível. Edgilson
informou que a Presidência da ANEPCP subscreveu as cartas e notas técnicas da SBPC. Edgilson
informou sobre manifesto que está sendo construído pela  RGS sobre a situação atual  e  a
necessidade de formar/profissionalizar a gestão pública e social, contando com colaboração
com a ANEPCP.  

2. Aprovação da  Ata  da  Reunião  de  Diretoria  de  28  de  Fevereiro. Ata  aprovada  por
unanimidade. 

3. Notas  técnicas  e  vídeos promovidos  pela ANEPCP sobre temas  de conjuntura.  A diretoria
adaptou  a  pauta  proposta,  deliberou  por  estratégias  de  diálogos  sobre  os  desafios  da
pandemia para a gestão pública, optou por realizar Debates Online e caminhar para que a
ANEPCP possa ser um hub de informações sobre notícias e iniciativas concernentes ao Campo
de Públicas. 
(3.1) Sobre  os  Debates  Online,  a  Diretoria  da  ANEPCP  estabeleceu  os  seguintes
encaminhamentos:  realização de edições semanais,  convidar representantes de instituições
parceiras  (ex:  Pólis,  CNM),  acadêmicos  do  campo  (considerar  o  Conselho  Consultivo  da
ANEPCP  entre  os  convidados),  gestores,  organizações  da  sociedade  civil;  estabelecimento
coletivo  de  cronograma,  temas  e  convidados  via  Googledocs e  grupo  de  Whatsapp da
Diretoria; contar com diálogo com o público por meio da plataforma Zoom ou da plataforma
YouTube; adaptação do áudio do material para podcast via Spotify; divulgação das atividades
via  redes  sociais  (Facebook,  Instagram)  e  website  da  ANEPCP  por  meio  de  cards,  textos
informativos e breves vídeos sobre a temática; consolidação do projeto e de seu cronograma
por Edgilson até 03 de abril. 
(3.2) Sobre os primeiros passos para a estratégia de hub, a Diretoria da ANEPCP estabeleceu os
seguintes  encaminhamentos: intensificar  divulgação  de  publicações,  temas,  notícias  e
iniciativas  concernentes  ao  Campo  de  Públicas  nas  redes  sociais  e  website  da  ANEPCP;
convidar membros do campo a informar sobre ações de enfrentamento ao NovoCoronavírus
por universidades públicas e divulgar sínteses de iniciativas, como atividade que antecede a 1ª
edição de debate online; realização das atividades pela Diretoria de Comunicação, com apoio
das demais diretorias para a indicação de conteúdos. 

4. Articulação com o Site Nexo para divulgação do Campo de Públicas. Gabriela relatou que
houve mudança de prioridade pelo interlocutor devido ao contexto de crise sanitária mas que
seguirá em contato. 
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5. Articulação com a SBPC. Fernanda retomou o relato de reunião de Zilma Borges, conselheira
da ANEPCP, em Fórum das Sociedades Científicas em 12 Março e sugeriu o reforço do diálogo
via e-mail com a instituição para reforçar o interesse da ANEPCP em: colaborar com o GT de
eleições municipais; colaborar com discussões sobre governo e inovação; observando a oferta
de  apoio  da  SBPC  e  o  questionamento  de  prioridades  de  pautas  para  articulação  com  o
congresso pelas sociedades científicas, apontar o tema das DCN de administração pública e
profissionalização do campo de públicas enquanto pauta prioritária da ANEPCP. A Diretoria
incentivou o diálogo e a Secretaria Executiva realizará o contato até 02 de abril. 

6. Planejamento  anual  de  atividades  - ANEPCP 2020  -  repactuação  de  data  de  entrega.
Considerando solicitação da maioria  dos  diretores,  a  data  de entrega do planejamento de
atividades por Diretoria foi repactuada para 06 de abril de 2020. 

Encerrada a reunião, com elaboração da ata por Fernanda Cruz. 
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