
ATA DA XXXVI REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 13/07/2020 – 20:00h – Realizada por

Hangouts

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

Paula Schommer, Raquel Silveira.  Justificou ausência: Carla Bronzo. 

Pauta:

1.  Informes:  Edgilson  Tavares  informou  que  participará  de  aula  inaugural  da  UFRGS
juntamente com Magda Lúcio. Informou, ainda, que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais
de Administração foram aprovadas em julho de 2020 e que buscou informações sobre o novo
teor das DCN’s, a fim de compartilhar com o Campo de Públicas. Raquel Silveira destacou o
convite  recebido  pela  ANEPCP  para  participar  de  live  organizada  pelo  Observatório  das
Metrópoles no dia 21/07 e que a representação será feita por Edgilson Tavares. Fernanda Cruz
informou sobre o evento de Inovação e Gestão Pública em Tempos de Pandemia, organizado
pelo  GIGAPP,  UFRN  e  UnB  também  no  dia  21/07.  Paula  Schommer  destacou  o
desenvolvimento  de  artigo  juntamente  com  outros  pesquisadores  do  Campo  de  Públicas,
destacando que  o  questionário  aplicado  recebeu mais  de  300  retornos  de  pesquisadores,
docentes, egressos e discentes do Campo de Públicas. Gustavo Costa informou que os boletos
de anuidade de 2020 foram enviados para as entidades associadas, restando apenas o envio
às novas organizações filiadas. 

2. Apreciação da Ata da Reunião de 29 de Maio: A Ata foi aprovada por unanimidade. 

3. Avaliação do Gestão Pública em Tempos de Crise: Edgilson informou à diretoria sobre
diálogo com a conselheira Carolina Andion, que se disponibilizou a contribuir com a ANEPCP,
organizando um próximo debate do Gestão Pública em Tempos de Crise. Ainda, apresentou
como ideia  a  possibilidade  de  gravações  de  vídeos  por  pesquisadores  do  Campo  para  a
publicação nas redes sociais e site da associação. Gustavo Costa propôs a divulgação dos
vídeos  já  presentes  no  canal  da  ANEPCP.  Encaminhamento:  a  próxima  edição  será
organizada pela Profa. Carolina Andion e o convite será ampliado para os demais conselheiros
para que possam propor novas edições do projeto ou gravar vídeos para publicação. Será
enviado e-mail com divulgação dos vídeos já disponíveis no canal da ANEPCP no YouTube. 

4. Discussão sobre Planejamento do IV ENEPCP: Edgilson Tavares expôs a necessidade de
que a diretoria inicie o debate acerca da organização do VI ENEPCP, sendo importante refletir
sobre o formato do evento (presencial ou remoto) considerando o contexto da pandemia da
Covid-19, bem como sobre a data do evento. Paula Schommer refletiu sobre a necessidade de
que a ANEPCP pense  sobre  possíveis  temas para  o  evento.  Raquel  Silveira  sugeriu  que
etapas como a revisão do edital possa ser iniciada, deixando-se a decisão sobre o formato do
evento para outro momento,  considerando a pandemia.  Edgilson Tavares sugeriu que seja
mantida  previsão  para  realização  do  evento  na  última  semana  de  agosto,  discutindo-se  o
formato em reuniões seguintes. Ainda, destacou como possível alternativa a realização de um
evento em formato híbrido, unindo o formato virtual e presencial, a fim de contemplar a todos.
Fernanda  Cruz  destacou  a  necessidade  de  realização  de  uma  assembleia  em  formato
virtualxzpara debate acerca do evento. Edgilson Tavares sugeriu a realização da assembleia
virtual em setembro. Encaminhamento: mantém-se previsão do evento para agosto de 2021.
Edgilson  Tavares  iniciará  diálogo  para  formação  de  comissão  organizadora  para  que  seja
iniciado o planejamento do evento no formato a ser decidido posteriormente. 

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