
ATA DA XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANEPCP – 11/11/2020 – 19h – 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. Aprovação da ata da reunião de outubro. A ata foi aprovada. 

2. Campanha  do Campo  de Públicas  nas  Eleições  2020.  Edgilson sugeriu  à  Raquel  a
divulgação dos resultados da Carta-Compromisso: Campo de Públicas e Candidatas e
Candidatos aos poderes Legislativo e Executivo Federal (com 92 assinaturas até esta
reunião), informando a quantidade de participantes e de eleitos por estado. Raquel
propôs uso de representação cartográfica para a divulgação. 

3. Organização da Assembleia Geral da ANEPCP. Edgilson solicitou a cada diretoria que
apresentasse breve balanço da atuação em 2020. Fernanda apresentou a necessidade
de  realização  de  prints  da  tela  com  câmera  aberta,  bem  como  solicitação  de
apresentação dos participantes informando seus CPFs no início da reunião, conforme
instrução  cartorial  à  contadora  da  ANEPCP  para  validação  da  assembleia  virtual.
Edgilson realizará diálogo com Lucas Seara, advogado especialista em organizações da
sociedade civil, para analisar e, eventualmente, assessorar a redação das adequações
pretendidas ao Estatuto no que tange à filiação de membros. 

4. I  Encontro Regional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (EREPCP) – Região
Norte. Fernanda  informou  que  todos  os  convidados  para  realização  de  palestras
confirmaram participação e que o único estado que não contava com representante
era  o  Amapá  até  a  ocasião,  solicitando  apoio  para  realização  de  convite  a
representante adequado. Gustavo prontificou-se a articular com a Profa Camila Risso,
da  UFLA,  que  já  tinha  atuado  no  Amapá,  a  seleção  de  palestrante  para  a  mesa
inaugural do evento. Fernanda solicitou também apoio na divulgação do Fórum de
Coordenadores, Professores e Instituições do Campo de Públicas no EREPCP, com 19
inscrições até o momento da reunião. Edgilson solicitou a participação dos diretores
no Fórum e reforçou a solicitação de apoio para a divulgação das atividades. O tema
do reconhecimento das representações de Instituições Nacionais, Regionais e Locais
do Campo de Públicas será apresentado pelos representantes designados da ANEPCP
(neste  caso,  Edgilson),  SBAP,  RGS,  e  ANPAD-APB;  a  discussão  sobre  Diretrizes
Curriculares  Nacionais  de  Administração  Pública  –  aspectos  da  implementação  e
urgências  será  apresentada  por  Edgilson;  a  discussão  sobre  Curricularização  da
Extensão será conduzida por Paula Schommer; a temática da Avaliação dos Cursos do
Campo de Públicas será conduzida pela Profa Suylan Midlej, conselheira consultiva da
ANEPCP; a discussão sobre Acompanhamento de Egressos será conduzida por Edgilson
e  Airton  Cançado,  conselheiro  consultivo  da  ANEPCP;  e  a  discussão  sobre  demais
desafios locais e regionais para o Campo de Públicas estará aberta aos participantes da
ocasião. A professora Raquel realizará divulgação intensificada do evento nas redes
sociais e dispôs-se a coordenar a atuação dos demais voluntários na organização (Karol
Pontes,  egressa  UFOPA,  e  Jonatas,  UFRB).  Os  professores  Gustavo  e  Edgilson
dispuseram-se a anfitriar as mesas-redondas virtuais  na plataforma StreamYard e a
Profa Paula convidará também a estudante Isabela, bolsista da Politeia-UDESC para
colaborar com a viabilização do evento. 
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5. Pesquisa/Diagnóstico  do  Campo  de  Públicas.  Carla  e  Gabriela  apresentaram
brevemente a proposta partilhada por e-mail  com os diretores e solicitaram que o
ponto de pauta fosse trazido na reunião seguinte e que o documento fosse estudado
para a construção da agenda de pesquisa. 

6. Edição do Gestão Pública em Tempos de Crise sobre questão racial. Edgilson propôs
realizar diálogo priorizando convidados notáveis no tema (como Sílvio de Almeida e
Carla Akotirene) e tentará realizar a edição no final de novembro ou no próximo ano. 

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