
ATA DA XXXVII REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 03/08/2020 – 19h – Realizada por 

Hangouts

Presentes à reunião: Edgilson Tavares de Araújo, Carla Bronzo, Fernanda Natasha Bravo Cruz,

Gabriela Lotta, Gustavo Costa de Souza, Paula Schommer, Raquel Silveira.  

Pauta: 

1. Informes: Paula Schommer informou que está realizando artigo para a RAE sobre o campo

de  públicas  com  Marco  Teixeira,  Fernando  Coelho,  Lindijane  Almeida  e  Suylan  Midlej.

Mencionará a ANEPCP e considerará as 265 respostas à enquete enviada ao grupo de e-mails

do Campo de Públicas. Raquel Silveira informou sobre a organização do Livro “Contribuições

do Campo de Públicas: sobre democracia no século XXI e os desafios para a gestão pública”,

publicado pela editora FJP. Edgilson Tavares informou sobre o lançamento do livro Corra para

o  Abraço,  destacando  a  trajetória  de  produção  tecnológica  dessa  iniciativa  e  ressaltou  a

importância desse tipo de produção para programas de pós-graduação profissionais. Fernanda

Cruz informou que participou de reunião da CAPES com o Fórum de Cursos de Pós-Graduação

Interdisciplinares vinculado à Associação Nacional de PPG Interdisciplinares em Ciências Sociais

e  Humanidades  (ANINTER-SH)  por  atividade  da  universidade  e  partilhou  dificuldades  dos

cursos interdisciplinares, como muitos do CP. Sugeriu articulação de iniciativa semelhante para

as pós-graduações do CP pela ANEPCP.  Edgilson informou à diretoria de pesquisa que, durante

a  Aula  Inaugural  da  UFRGS  de  Administração  Pública  e  Social  recebeu  demandas  para

produção de pesquisas nacionais sobre o CP, com respeito ao perfil docente e egresso; houve

sugestão de realização de survey, contar com bolsistas de graduação e realizar diálogo entre a

diretoria e o conselho para viabilizar a demanda. Caso seja considerado possível pela diretoria

de pesquisa, Paula sugeriu considerar atividades de extensão e avaliações dos cursos no INEP,

Carla Bronzo sugeriu também verificar os temas de pesquisa do CP. 

2. Apreciação da ata de reunião de Junho de 2020. A ata foi aprovada por unanimidade. 

3.  Critérios para estabelecer o tema e a comissão científica do IV ENEPCP. Edgilson propôs

dialogar  sobre  o  IV  ENEPCP  e  solicitou  sugestões  à  Raquel,  coordenadora  adjunta  do  III

ENEPCP.  Raquel  sugeriu  que  houvesse  sempre  alguém  da  Universidade  local  na  Sessão

Temática (ST) e demais atividades, reforçando a necessidade de uma comissão organizadora

local  com professores e estudantes comprometidos.  Edgilson propôs mobilizar  não apenas

UFBA mas também UFRB, especialmente para equipe de trabalho devido à sua trajetória de

atuação nas duas instituições. A proposta foi acatada pela diretoria. Carla sugeriu a realização

da avaliação do Encontro. Gabriela Lotta sugeriu brainstorm para tema do evento junto ao

conselho, realização de consulta com coordenadores de STs anteriores antes do lançamento

do  Edital  para  verificar  as  continuações,  além  de  evitar  atividades  simultâneas  para  não

esvaziar  nenhuma  delas.  Paula  Schommer  sugeriu  considerar  os  desafios  dos  âmbitos  da

assistência  social,  educação,  segurança,  meio  ambiente,  entre  outros,  bem como verificar

como  o  curso  estão  se  posicionando  frente  aos  temas  desafiadores.  Fernanda  sugeriu

considerar  os  desafios  setoriais  temáticos  para  o  incentivo  de  mesas-redondas  e  sessões

temáticas específicas junto a parceiros da ANEPCP. Edgilson sugeriu que temas para o evento

fossem propostos pela Diretoria, posteriormente, discutidos junto ao Conselho e lançados em

Assembleia. A proposta foi  acatada.  Paula também sugeriu considerar diretoria e conselho

para  a  comissão  científica.  A  proposta  foi  acatada.  Edgilson  propôs  4  editais:  Sessões

Temáticas; Trabalhos; Mesas Redondas e Atividades; Mostra DTI. Carla sugeriu a realização de

Jogos/Desafios  para  construção  de  estratégias  de  soluções  junto  aos  estudantes.  Edgilson
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sugeriu diálogo entre Carla e Rosana para a proposição de jogos. Edgilson propôs a produção

de compromissos do campo de públicas, do tipo ODS: quais os nossos compromissos com a

sociedade civil e o governo. Paula sugeriu aproveitar Salvador, seus desafios e iniciativas de

gestão,  caso o evento seja  presencial.  Edgilson  se  dispôs a dialogar  com Tânia  Fischer  do

CIAGS/UFBA  para  propor  laboratório  e  visitas  técnicas.  Como  encaminhamento,  Edgilson

solicitou que Raquel e Fernanda se juntassem a ele para produzir os Editais para o evento, que

prontamente se dispuseram a colaborar. 

4.  Planejamento  de  articulação  regional  da  ANEPCP na  Região  Norte.  Fernanda  Natasha

sugeriu a construção de um seminário virtual, considerando uma das propostas do mandato da

Diretoria.  Edgilson propôs articular com RGS, FENECAP e SBAP um evento interinstitucional.

Raquel sugeriu o convite ao conselheiro Jonimar para estabelecer a articulação. Paula lembrou

a questão do genocídio  indígena.  Encaminhamentos:  Realização de uma edição do Gestão

Pública  em Tempos de Crise  (GPTC),  promoção de atividade interinstitucional,  contar  com

representantes do conselho na construção. 

5. Atividade visando Eleições Municipais. Fernanda propôs o ponto de pauta para a ANEPCP

colaborar na qualificação das discussões sobre eleições e gestão municipal. Edgilson sugeriu

contar com parlamentar e representante do TSE em edição do projeto GPTC. Paula sugeriu

estimular  os  cursos  para  promover  debates.  Edgilson  sugeriu  incluir  egressos  do  CP  no

compromisso dos candidatos. Fernanda propôs considerar a experiência da agenda FENECAP

do CP da campanha para presidência em 2018, mediante articulação com a FENECAP e outros.

Carla sugeriu demonstrar o que é o Campo de Públicas aos candidatos, com ênfase para a

interdisciplinaridade. Sugeriu, a exemplo da iniciativa da FJP, a realização de Podcasts para dar

maior visibilidade ao campo. Paula sugeriu contar com o depoimento de egressos que atuam

na gestão municipal, para demonstração do valor da formação no CP. Fernanda solicitou a

Paula considerarmos retornar ao diálogo com a CNM, o que foi acatado. Edgilson solicitou

slogan para a atividade. Gustavo sugeriu como slogan da atividade “a profissionalização da

gestão municipal passa pelo Campo de Públicas”, e que houvesse duas perguntas muito claras

para que contássemos com os depoimentos de egressos e pesquisadores. Encaminhamentos:

Realização  de  uma edição  do  Gestão  Pública  em Tempos  de  Crise;  realização  de  Cards  e

Podcasts com profissionais egressos do CP; construção de agenda do CP para candidatos à

gestão municipal. Raquel se dispôs a contribuir para viabilizar todas as atividades.

6. Projeto Gestão Pública em Tempos de Crise. Edgilson informou que os conselheiros Paulo

Jannuzzi, Maria Abreu e Rosana Boullosa o procuraram para estabelecer edições. Carla Bronzo

se dispôs  a  mediar  com Paulo Jannuzzi  a  primeira  delas,  dada  sua participação em outro

projeto  da  diretora.  Os  encaminhamentos  das  edições  se  darão  via  e-mail  da  ANEPCP

mediante contato dos conselheiros. 

7. Homenagem ao Prof. Augusto Tavares. Carla Bronzo retomou a ideia de produção de vídeo

para homenagear o professor.  Foram sugeridos o lançamento do vídeo no IV ENEPCP e o

contato com o professor Ives Tavares, da UFCA e conselheiro da ANEPCP, para a coleta de

materiais.  

 

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