
ATA  DA  XLII  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  DIRETORIA  DA  ANEPCP  –  17/12/2020  –  19h  –

Realizada pelo Google Meets

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

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

justificou ausência.

Pauta 

1. Informes. Gustavo Costa informou que participou de reunião com Fenecap, egressos e

alunos (UDESC, UFRJ e FJP) com respeito ao Fundo do Campo de Públicas, iniciativa em

diálogo desde 2013. O fundo já continha estatuto e formalização em 2013, à época,

mais  com estudantes e egressos da FJP.  Na reunião,  a ANEPCP foi  convidada para

compor a composição do Fundo, mediante a alteração do Estatuto. Convidaram ainda

a FENECAP e a Pró-pública para passarem a compor a iniciativa. Gustavo sugeriu, à

ocasião,  que  houvesse  um calendário  adensado  de  aproximações  com FENECAP  e

SBAP,  para  a  construção  do  Fundo,  mediante  mesa  no  ENEPCP,  reconhecendo  o

potencial  da  iniciativa.  Gustavo  seguirá  em  diálogo  com  Carla  Bronzo  visando  o

reconhecimento do histórico do Fundo na FJP e propôs ponto de pauta para a próxima

reunião. Edgilson Tavares sugeriu que Gustavo continue representando a ANEPCP nos

diálogos.  Edgilson  informou  que  a  FENECAP  propôs  pesquisa  nacional  sobre  as

fronteiras e expansões no/do campo. Haverá reunião na 2ª quinzena de janeiro com a

FENECAP, quando a professora Gabriela Lotta também participará. Edgilson também

informou  que  participou  de  iniciativa  com  presidentes  de  associações  nacionais

(Luciana Veiga (ABCP), Deisi Ventura (ABRI), André Munhoz (estudos de defesa), André

Botelho (ANPOCS)) para articulação de ações, inclusive com a CAPES. Há ainda outros

diálogos  possíveis.  Edgilson  participou  também  do  Fórum  de  Ciência  Política  e

Relações Internacionais da ANPOCS. Dialogou-se, na ocasião, sobre os desafios da pós-

graduação e, entre outros temas, as possibilidades de articulação da formação docente

para a pós-graduação. Sobre o tema, Fernanda sugeriu a consideração da ANINTER-SH

para futura articulação, considerando Fórum de diálogos da área interdisciplinar já

estabelecido com a Capes. Carla Bronzo ressalta a presença do Campo de Públicas nos

cursos de pós-graduações lato e stricto sensu. Gabriela Lotta sugeriu o diálogo com o

SBAP. Gabriela informou que realizou palestra de 10 anos do IPPUR sobre o Campo de

Públicas. Edgilson relembrou e parabenizou também os 10 anos do curso da UFLA. 

2. Aprovação da ata da reunião ordinária de Novembro. A ata foi aprovada. 

3. Elaboração e submissão do projeto do VI ENEPCP para agências de fomento e outras

formas de mobilização de recursos.  Edgilson vai revisitar projetos anteriores e visará

CAPES  e  CNPq.  Questionou  quais  outras  agencias/fontes  de  financiamento  pode

acionar.  Verificar  possibilidades  de  orçamentos  dentro  das  nossas  instituições.  A

expectativa é organizarmos um evento remoto ou híbrido. Edgilson sugeriu mesclar a

submissão (mais de uma pessoa na submissão, para partilhar as prestações de contas –

também contando com a apoio da diretoria). Devemos prever passagem, intérprete ou

legenda  para  acessibilidade.  Edgilson  vai  abrir  GoogleDrive  para  construirmos  o

encontro.  Gabriela  sugeriu  o  diálogo  com  ABCP  e  ANPOCS  para  verificar  como

aconteceram  seus  eventos  neste  ano.  Raquel  sugeriu  dialogar  com  Síntese,

EventBright e outros. Edgilson acrescentou a relevância do diálogo com instituições

estrangeiras  para  o  Encontro.  Raquel  sugeriu  GIGAPP  e  Gustavo  sugeriu  a  IPPA.
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Edgilson sugeriu também contatos latino-americanos. Apresentará ainda logomarca.

Para a próxima reunião, Fernanda sugeriu ponto de pauta sobre o Prêmio Augusto

Tavares  de  monografias.  Edgilson  sugeriu  também o  reconhecimento  de  melhores

artigos por sessão temática. Gustavo vai verificar com SBAP e FENECAP possibilidade

de evento conjunto. 

4. Encaminhamentos  do  GPTC  em 2021.  Edgilson  propôs  verificação  sobre  próximos

passos, se mantemos a proposta ou criamos outro formato, com entrevistas. Gustavo

propõe encerrar o projeto,  apresentando diálogo com a diretoria  e concentrarmos

esforços no IV ENEPCP. Carla partilhou a proposta da Semana de Ensino, Pesquisa e

Extensão da FJP, e a possibilidade de colaborarmos com esses eventos e com eventos

internacionais, bem como com iniciativas interinstitucionais pequenas, com podcasts,

e  seguirmos  promovendo  debates.  Foi  acatada  a  proposta  de  encerramento  do

projeto. 

5. Encaminhamentos  pesquisa  perfil  dos  docentes  para  2021.  Carla  apresentou  a

proposta e Gabriela demonstrou a necessidade de foco na construção do cerne da

pesquisa.  Edgilson  propôs  a  revisão,  pela  diretoria,  do  instrumento  de  pesquisa.

Edgilson propôs ainda reunião sobre a pesquisa na data da assembleia em fevereiro,

solicitando  apoio  para  participação  e  divulgação.  Gabriela  e  Carla  vão  verificar

parcerias possíveis com FENECAP para construir as fronteiras de pesquisa. 

6. Contratação da Assessoria Jurídica para alteração do estatuto. Edgilson proporá ao

advogado Lucas Seara o pagamento em parcela única de R$ 2.000,00 pelo serviço, em

negociação com a proposta de um salário mínimo por mês que foi apresentada pelo

profissional. 

7. Definição  de  data  para  Assembleia  Extraordinária  em janeiro  ou  fevereiro/2021.

Edgilson sugeriu lançar em 15 de janeiro o Edital do IV ENEPCP e realizar a assembleia

em 10 de fevereiro. 

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