
ATA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANEPCP – 14/09/2020 – 18h30 – 

Realizada pelo Google Meets

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

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

1. Organização do IV ENEPCP.   Com respeito às  sessões temáticas: Gabriela sugeriu,
considerando a experiência do ENEPCP Natal, e também da ABCP e ANPOCS, contar com 2 a 4
coordenadores e incluir entre eles um professor do CP atuante em Salvador. Foi sugerido ainda
que,  caso  não  haja  na  equipe,  não  deve  haver  mais  de  3  coordenadores  e  a  comissão
organizadora local indicará um. Gustavo sugeriu o contato com todos os que já coordenaram
ST do ENEPCP. Carla sugeriu não incluir em edital nenhuma das ST antigas: todas as ST terão de
se inscrever. Edgilson propôs mencionar no edital que, entre os critérios de avaliação, estará a
consideração da realização de STs anteriormente no ENEPCP. Serão aceitas até o máximo de
20 STs. Todos concordaram com as sugestões.  Com respeito ao comitê científico: Gabriela
sugeriu convidar conselheiros para participação no Comitê científico, incluindo as atribuições
(avaliar STs, mesas-redondas e oficinas) e realizar a composição conforme a resposta acatando
o  convite. Todos  concordaram  com  a  proposta.  Por  solicitação  de  Edgilson,  Fernanda
encaminhará o convite pelo e-mail da associação em nome da diretoria. Com respeito ao tema
do evento: Paula e Edgilson propuseram considerar, para o tema, os seguintes desafios para o
campo  de  públicas:  implementação  das  DCN;  inserção  profissional;  articulação  ensino-
pesquisa-extensão;  articulação  entre  a  universidade  e  o  mercado  de  trabalho.  Houve  a
ponderação sobre a presença de pesquisadores para além do tema das profissionalidades, e a
importância  da  proposição  de  tema  amplo  para  a  ampla  participação  no  congresso.
Observando  as  considerações  temáticas  e  a  ponderação,  foram  ventiladas  as  seguintes
sugestões  de  temas:  -  Formação  e  legitimidade  dos  profissionais  do  Campo  de  Públicas;
Integração ensino, pesquisa e extensão: o lugar da prática na formação no Campo de Públicas;
O  lugar  das  soft,  das  hard  e  das  core  skills;  Novos  sentidos  e  estratégias  da  formação
profissional;  Formação e práticas públicas: crises e caminhos democráticos possíveis; O campo
de públicas como base da democracia; A crise, o estado e o público: velhos e novos atores para
um tempo de desafios; Novos sentidos e práticas do público. A diretoria continuará o diálogo
sobre o tema nos próximos dias para escolher quais deverão ser apresentados ao conselho
consultivo visando as definições finais e a divulgação do edital. 

2. Assembleia da ANEPCP em 2020. Proposição: 18 de novembro, às 18h30. Verificar ata
e pendências  da  última gestão.  Sugestão de pauta  por  Edgilson:  IV ENEPCP;  prestação de
contas da área financeira;  balanço de gestão. Todos concordaram com os pontos de pauta.
Edgilson solicitou à Fernanda verificar como e se será necessário dar publicidade à assembleia. 

3. Proposta de vídeo para a Ação do Campo de Públicas nas Eleições Municipais 2020.
Mediante apresentação da proposta das apoiadoras por Edgilson, Paula propôs que haja mais
mulheres a serem entrevistadas, considerar egressas e egressos do Campo de Públicas que
atuem nas prefeituras. Edgilson propôs adequar slogan para transmitir melhor a mensagem.
Carla propôs o tema “capacidade da gestão passa pela formação” e também sugeriu contar
com André Reis, secretário de planejamento de Belo Horizonte.  

4. Projeto Gestão Pública em Tempos de Crise. Por sugestão de Edgilson, adequamos a
proposta de debate sobre Reforma Administrativa para realização conjunta com a SBAP. 

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