
ATA DA XXXIV REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 01/05/2020 – 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.  Revisão  e  aprovação  da  Ata  da  Reunião de  27  de  Março.  A Ata  foi  aprovada  por
unanimidade. 

2. Projeto Gestão Pública em Tempos de Crise. Edgilson ponderou sobre a boa qualidade
da audiência, temas, exposições e mediações. Vários diretores concordaram e mencionaram
ainda o interessante uso do YouTube para manutenção de vídeos anteriores, com realização
de  centenas  de  inscrições  no  canal  da  ANEPCP,  ampliação  do  número  de  visualizações
mediante disponibilização, bem como a boa qualidade do trabalho realizado pela Diretoria de
Comunicação. Paula sugeriu variar formatos e incluir entrevistas mais curtas. Também propôs
intitular pelo tema para facilitar buscas online. Gustavo propôs criar etiquetas para facilitar as
buscas. Carla propôs agregar aos eventos textos no site e redes sociais com referência aos
temas.  Sugeriu  também aumentar  o  engajamento  de  estudantes,  reduzir  a  quantidade  de
convidados e o tempo de duração da atividade. Gabriela propôs que a atividade seja das 18h30
às 20h. Propôs também diálogo com conselheiros e centros acadêmicos para avaliação da
atividade  e  sugestão  de  melhorias;  sugeriu  ainda  articular  atividades  com  professores  do
campo  que  estejam ofertando  aulas  online.  Edgilson  concordou  com as  proposições  com
referência à avaliação, ao teto de horário, a fazer algumas edições com dois convidados, bem
como  ponderou  a  concorrência  de  programações  na  data  e  horário.  Propôs  instrumento
avaliativo  aos  conselheiros  e  à  RGS.  Fernanda  sugeriu  mensagem  comum  visando
engajamento do conselho com o projeto, sugestão de cronograma posterior a 10 de junho,
divulgação aos estudantes e avaliação geral da atividade. Carla sugeriu divulgar demais lives
do Campo de Públicas no website e redes da Anepcp. Em seguida, foram dialogados temas e
cronograma para as edições seguintes.  Encaminhamentos:  A diretoria acordou o seguinte
cronograma de edições: 07/05: Segurança Pública e Sistema Prisional: o que se agrava com a
pandemia?  (articulação:  Fernanda);  14/05:  Formação de Gestores  Públicos  e  Sociais  para
Gestão de Crises: desafios e perspectivas (articulação: Edgilson); 21/05: Renda básica e rumos
da  proteção  social  pós-pandemia  (articulação:  Carla);  28/05:  Parceria  ANEPCP/RGS:  Pré-
ENAPEGS Online 2020 (articulação: Edgilson e Paula): Ações e estratégias da administração
pública gestão social na crise do coronavirus; Crise política e Pandemia: distopias, utopias e
realidades  na  interface  entre  gestão  pública  e  gestão  social;  04/06:  Comitês  de  crise  na
pandemia  e  a  gestão  da  intersetorialidade  (articulação:  Carla);  10/06:  Sociedade  civil  e
solidariedades  emergentes  na  pandemia  (articulação:  Paula  ou  Edgilson  confirmarão  com
Carolina Andion – Conselheira). Também foi acordado que as próximas edições contarão com
3 ou 2 convidados e haverá esforço da mediação para que a duração seja de 1h30, sem
extrapolar  teto  máximo  de  2h;  haverá  ainda  envio  de  mensagem  ao  conselho  consultivo
visando avaliação e maior engajamento; serão realizados ajustes no canal de Youtube para
facilitar busca dos vídeos.

3. Planejamento  Anual de  Atividades  por  Diretoria. Foram  enviados  pelas  Diretorias
Financeira, de Comunicação e Secretaria Executiva.  Encaminhamento: as demais diretorias
realizarão o planejamento mediante processo de retorno gradual  às atividades presenciais,
revisitar tema em Julho.

4. Confirmar divulgação de adesões à nota DCN AP. Encaminhamento: Raquel substituirá
no site a nota pela atualização com novas adesões, sem realização de divulgação ampliada às
redes sociais neste momento. 
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5.  Nota  de  posicionamento  às  diretrizes  do CNPq referente  a  área  de  humanidades.
Gustavo  encaminhou a  sugestão  da  Conselheira  Lindijane  para  consideração  da  Diretoria.
Encaminhamento: Gabriela verificará possibilidade de adesão à nota da ABCP.

 
6.  Publicações  III  ENEPCP.  Edgilson  acompanhou  com  Raquel,  que  participou  da
coordenação executiva do evento,  ações referentes aos anais da Mostra Tecnológica e as
publicações  em  revistas.  Raquel  apresentou  que  alguns  autores  não  enviaram  resumo
expandido  para  os  anais  e  que  as  revistas  Cadernos  de  Gestão  Pública  e  Cidadania  e
Interfaces Científicas – Direito reviram os processos de envio de papers/artigos. As publicações
para as revistas RPPI e Nau Social foram enviadas.   Encaminhamento: Raquel, com apoio de
Edgilson, vai contatar editores da CGPC e IC-D e autores de resumos para os anais da mostra
para  viabilização  das  três  iniciativas. 

7.  Participação  na  Marcha  Virtual  pela  Ciência  da  SBPC.  Conforme  convite  da  SBPC,
Edgilson  propôs  integrarmos  campanha  da  Marcha  Virtual  pela  Ciência  em  07  de  Maio,
considerando  produção  de  vídeos  com acadêmicos  do  campo  de  públicas,  divulgação  de
depoimentos de diretores e conselheiros da ANEPCP e divulgação de ações da SBPC na
Campanha. Encaminhamento:  A proposta foi apoiada e referendada pela diretoria. Edgilson
fará convite aos acadêmicos; Edgilson e Raquel produzirão o vídeo com depoimentos; Raquel
viabilizará divulgação de depoimentos escritos em cards específicos para a campanha. 

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