
ATA DA XXXVIII REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANEPCP – 02/09/2020 – 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.  

Pauta:

1. Informes.  Carla Bronzo relembrou sobre o informe da reunião passada referente à

pesquisa sobre o Campo de Públicas. O tema será ponto de pauta da reunião no próximo mês.

Edgilson Tavares informou sobre o levantamento de cursos pelo e-MEC pelo bolsista Wiler,

visando a produção de mapas e infográficos sobre o campo para o website da associação.

Edgilson informou sobre seu atendimento de convite para participação na aula inaugural de

Gestão Pública e Social da UFSB no dia 08 de setembro, junto a representante da FENECAP.

Informou  ainda  sobre  sua  seleção  para  participação  no  Núcleo  Nacional  de  Educação

Permanente  do  SUAS.  Carla  Bronzo,  Edgilson  e  Gabriela  Lotta  informaram  sobre  sua

participação no Conselho Editorial da revista da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação.

Carla  Bronzo  informou  sobre  a  Aula  Inaugural  da  Especialização  em  Monitoramento  e

Avaliação da FJP, com a participação dos conselheiros da ANEPCP Paulo Jannuzzi  e Rosana

Boullosa. 

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

unanimidade. 

3. Projeto  Gestão  Pública  em  Tempos  de  Crise.  Raquel  Silveira  informou  sobre  a

disponibilização  da  biblioteca  virtual  do  Campo  de  Públicas,  no  website  da  ANEPCP

(https://anepcp.org.br/acp/bibliotecaVirtual)  e,  em  seguida,  recebeu  os  agradecimentos  e

parabenizações  dos  demais  diretores.  Edgilson  sugeriu  a  divulgação  do  link  no  grupo  de

conselheiros, a consideração de papers de anais de eventos como o ENAPEGS  e a realização

de uma edição do Gestão Pública em Tempos de Crise  em  01 de Outubro  ,  sobre  o  tema  

“Agenda de Pesquisa para o Campo de Públicas”, para realizar o lançamento (sugestões de

convidados: Marta Farah, Lindijane Almeida, Peter Spink, Fernando Coelho, Valdemir Pires,

Magda Lucio, Suylan Midlej, mediação por Edgilson). Gabriela Lotta propôs a realização de uma

edição  sobre  “Reforma  Administrativa”.  Foi  sugerida  a  data  de    17  de  setembro   e  a

participação de Francisco Gaetani (FGV),  Alketa Peci (FGV/Anpad), Deputado Israel (PV/DF),

Representante da ANDEPS, Felix Lopes (IPEA), com a mediação da Gabriela. Paula Schommer

atualizou sobre a organização de edição do GTPC para 2  1 de Setembro   (convidados: Conrado  

Hubner  Mendes,  Roberto  Wolke  e  Michele  Finkler,  com  Lucas  Felipe  Petry  Silva  e  Paula

Schommer na mediação)  ,  sobre o tema “Quem pode ser responsabilizado pelas mortes na  

pandemia?”.  Paula propôs também a discussão da questão indígena em uma edição, a ser

organizada pela ANEPCP contando com a participação de acadêmicos e lideranças indígenas.

Conforme discutido no item 6 desta  ata,  no dia  05 de novembro   haverá  um GPTC sobre  

eleições municipais. 

4.  I Seminário de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas da Região Norte. Edgilson,

Fernanda, Raquel e Gustavo participarão da reunião em 11 de setembro com os conselheiros

da ANEPCP Jonimar Souza (RO) e Airton Cançado (TO)  para montar a agenda. Edgilson sugeriu

inscrição  via  Google  Forms,  estabelecimento  de  programação  específica,  certificação  e

atividades no período da tarde. 
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5. Solicitação FENECAP de montagem de curso para 2021. Em resposta à solicitação da

FENECAP para montagem de curso que premiaria estudantes participantes de atividade da

Federação,  Edgilson  sugeriu  os  temas  “Campo  de  Públicas  e  Carreiras”,  “Diversidades,

Desigualdades e Políticas Públicas”, “Campo de Públicas: História e Desafios”.   Paula sugeriu

reflexão sobre a promoção de cursos e apresentou o exemplo da experiência articulada pelo

“Jornal O Povo” no Ceará.  Propôs lidar com o curso para a FENECAP como projeto piloto.

Fernanda sugeriu que cada diretor realize um vídeo de 30-40 minutos sobre tema concernente

à introdução ou inovação no campo de públicas e apresente dois referenciais teóricos para

montagem de plano de curso singelo e atender à demanda da FENECAP. Carla propôs ofertar

cursos em parcerias, inclusive internacionais. A FJP pode ser consultada para apoiar inclusive

com a produção de e-book, desde que haja apoio de estagiário. Edgilson sugeriu à Carla a

montagem de e-book de disciplina introdutória para próximas atividades e propôs que, para

atendimento a esta demanda, cada diretor apresente no grupo um tema do CP de preferência

para  montagem  de  aulas.  Propôs  ainda  liderar  a  organização  da  atividade  com  apoio  de

Fernanda,  que colaborará com a compilação das sugestões e vídeos dos demais diretores.

Todos concordaram que cada diretor deverá mandar seu tema até 07 de setembro. 

6. Ação CP nas eleições municipais. Paula perguntou se candidatos podem participar de

lives e qual seria o cronograma das atividades. Edgilson ponderou não convidar candidatos e

propôs focarmos em ações de incidência, pautados na lógica de que a profissionalização da

gestão municipal passa pelo campo de públicas. Sugeriu uma carta-compromisso com o campo

de públicas e,  como pautas centrais,  a  garantia de contratação de egressos do campo em

seleções públicas (concurso, estágio etc). Gustavo Costa sugeriu que visássemos, como ação

futura,  a produção de uma minuta de projeto de lei.  Paula questionou que se tivéssemos

pouca  adesão,  a  carta-compromisso  perderia  força.  Fernanda  sugeriu  que  não  houvesse

subscrição de candidatos no estilo abaixo-assinado mas sim uma tentativa de difusão do teor

da carta ou agenda para incidência nos municípios, com apoio das instituições parceiras do CP

(FENECAP,  SBAP).    Edgilson  sugeriu  considerar  também  Pró-Pública  e  RGS.  Carla  propôs

mostrar porque é importante a atuação do campo de públicas, tentando responder a questões

como fizemos na marcha pela vida da SBPC. Carla sugeriu no chat as seguintes questões: como

o  campo  de  públicas  pode  ajudar  um  bom  desempenho  na  gestão  municipal?  O  que  os

profissionais  do  campo  de  públicas  agregam  de  valor  à  gestão  municipal?  Por  que  é

importante contar com o profissional do campo de públicas para um bom trabalho na gestão

municipal?. Paula vai retornar o contato com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Paula e Gustavo vão organizar o GPTC voltado a esse tema na primeira semana de novembro.

Foram sugeridos  os  seguintes  nomes para  a  atividade:  Leonardo Secchi,  representante  da

CNM, Leandro Grass (Dep Distrital – Rede), Representante CONSAD (Carla vai verificar com

Isabel). A campanha “a profissionalização da gestão municipal passa pelo campo de públicas”,

com vídeos, podcasts e cards, será conduzida por Raquel, Carla e Edgilson. 

7. Assembleia da ANEPCP. Ponto de pauta adiado para reunião extraordinária em 09 de

setembro. 

8. Organização do IV ENEPCP. Ponto de pauta adiado para reunião extraordinária em 09

de setembro.

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