
ATA DA XXXV REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 29/05/2020 – 18:30h – Realizada por

Hangouts

Presentes à reunião: Edgilson Tavares de Araújo, Gustavo Costa de Souza, Gabriela Lotta, Carla

Bronzo, Paula Schommer, Raquel Silveira.  (Obs.:Fernanda Cruz ausente por motivo de licença

maternidade).

1. Informes: Paula Schommer informou que foi convidada para a elaboração de artigo sobre
desafios do ensino no Campo de Públicas com outros pesquisadores do Campo. Edgilson
Tavares informou que a ANEPCP recebeu convite para evento JOECAP (03/07/2020, às 18h).
Gabriela Lotta se dispôs a participar  do evento como representante da ANEPCP. Edgilson
destacou a participação da ANEPCP no Pré-Enapegs. Informou, ainda, que está prevista a
publicação  de  uma  edição  especial  da  Revista  Nau  Social  com  temas  relativos  ao  Pré-
Enapegs,  o que poderá incluir  a participação da ANEPCP. Raquel  Silveira informou que o
contato  com  a  revista  “Interfaces  Científicas”  foi  realizado  para  a  publicação  dos  artigos
indicados por coordenadores das STs do III ENEPCP, bem como que todos os autores dos
referidos artigos foram informados sobre a necessidade de submissão no sistema da revista.
Informou,  ainda,  que  entrará  em contato  com o periódico  “Cadernos  de Gestão  Pública  e
Cidadania”.  Carla  Bronzo  destacou a importância  de que  a ANEPCP inicie  diálogos  sobre
Gestão Pública em perspectiva comparada na América Latina, buscando parcerias futuras para
publicação, convidando a diretoria à reflexão. Edgilson sugeriu a publicação de Notas Técnicas
da ANEPCP. Em seguida, Gustavo Costa ressaltou a necessidade de que a ANEPCP discuta
as  finanças  da  associação,  bem  como  as  filiações.  Edgilson  destacou  a  necessidade  de
emissão dos boletos, apesar da dificuldade do contexto, e a necessidade de que a ANEPCP
discuta a ampliação de filiações.

2.  Revisão  e  aprovação  da  Ata  da  Reunião de  01  de  Maio.  A  Ata  foi  aprovada  por
unanimidade. 

3. Novo convite da SBPC para participar da Marcha Virtual pela Vida.  Edgilson Tavares
sugeriu que a ANEPCP faça adesão à programação da SBPC, divulgando nas redes sociais e
no site. A diretoria acordou que a ANEPCP aderirá à programação geral da SBPC, divulgando
em suas redes sociais  e,  ao mesmo tempo,  se disponibilizará  para participar  de mesa ou
atividade virtual por meio de representante da diretoria ou do conselho. 

4.   Vencimento  do  domínio  enepcp.com.br.  Raquel  Silveira  informou  sobre  e-mail
encaminhado  por  Fernanda  Natasha,  que  indicava  sobre  o  vencimento  do  domínio
enepcp.com.br. Porém, observou que tal domínio não vinha sendo utilizado pela ANEPCP para
publicização  das  informações  do  Encontro  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  do  Campo  de
Públicas,  tendo  em vista  que  as  informações  vinham  sendo  divulgadas  por  meio  do  link
(https://anepcp.org.br/acp/enepcp). A  diretoria  acordou  que  não  renovaria  o  domínio
enepcp.com.br,  permanecendo  com  o  link  no  próprio  site  da  ANEPCP
(https://anepcp.org.br/acp/enepcp) para publicizar informações do encontro. 

5. Retorno da avaliação do “Gestão Pública em Tempos de Crise” e encaminhamentos. A
ANEPCP  teve  apenas  1  retorno  dos  conselheiros  após  consulta  encaminhada.  Edgilson
Tavares sugeriu que o projeto passasse a ser realizado com periocidade quinzenal. Gabriela
Lotta sugeriu alteração do horário. Decidiu-se pela realização quinzenal, alterando-se o horário
para às 17:00h e rodízio de dias da semana. A próxima edição ocorrerá no dia 11/06/2020. Em
seguida, ocorrerá em 24/06/2020. 

6. Acompanhamento do processo de reformulação das DCNs de Administração no CNE.
Edgilson  Tavares  informou  que  foi  encaminhado  ofício  ao  MEC  solicitando  inclusão  das
entidades do Campo de Públicas no CNE. Informou que tem mantido contato com conselheiros
do CNE sobre o processo de reformulação das DCNs de Administração, tendo em vista o
debate de unificação com as DCNs de Administração Pública. Edgilson sugeriu a mobilização
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da diretoria e do conselho na próxima reunião do CNE (com data a confirmar). A diretoria se
disponibilizou a participar da reunião. 

7. Proposta de publicação escrita sobre as reflexões do Gestão Pública em Tempos de
Crise. Carla Bronzo sugeriu a elaboração de proposta escrita sobre os temas do projeto, com
enfoque técnico. Deliberou-se pela retirada de pauta e rediscussão em próxima reunião. 

Encerrada a reunião, com elaboração da ata por Raquel Silveira. 
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