
ATA DA XLIII  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA DIRETORIA  DA ANEPCP –  03/02/2021  –  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.  Aprovação  da  ata  de  dezembro  de  2020 –  ata  aprovada.  Disponível  em:

https://tinyurl.com/ataanepcpdez20

2. Proposta de incentivo a podcast do CP – Carla apresentou, mediante diálogo com Mariana

Mazzini, Marco Teixeira, colegas do Observatório das Desigualdades e da Ação Brasileira de

Combate à Desigualdade (ABCD), a possibilidade de construir edital para projeto de podcast. A

proposta  de premiação contaria  com recurso da fundação Tide Setúbal  e seria  voltada ao

campo  de  públicas,  considerando  experiências  de  ações  públicas  voltadas  para  o

enfrentamento de  desigualdades  de gênero e  raça.  Carla  transmitiu  o  convite  para  que  a

Anepcp participe como apoiadora ou organizadora do Edital,  construindo a premiação com

Tide  Setúbal,  ANEPCP,  FJP,  UFRN  e  talvez  FGV.  Edgilson  propôs  realizar  a  premiação  no

ENEPCP. Fernanda considerou como proposta de contrapartida na parceria a mobilização de

avaliadores pelos  professores vinculados à ANEPCP.  Gabriela e Paula também conhecem a

fundação e reconhecem a idoneidade. Raquel colocou a Diretoria de Comunicação à disposição

para colaborar. Lançamento será dia 14 de Março, com oficina de podcast. Todos estão de

acordo com a parceria. 

3. Assembleia extraordinária para revisão de estatuto. Edgilson informou que realizará até

março o diálogo para realizar a chamada da assembleia extraordinária. Propõe a assembleia no

final  de  março.  Após  a  chamada  ST,  faremos  a  chamada  para  participação  como

associado/filiado individual. Edgilson sugere reunião na quarta a noite. Todos estão de acordo

com a parceria.

4. Pesquisa "Perfil docente do Campo de Públicas".  Carla informou que, na FJP, os alunos

desenvolverão projetos de pesquisa e quer propor que um dos grupos possam viabilizar  a

proposta de pesquisa. Gabriela vai verificar na FGV se há possibilidade de vincular alunos à

iniciativa.  Paula sugeriu  a construção para engajar os estudantes.  Raquel  informou que há

projeto na UFRN sobre pesquisa no CP. Edgilson também consegue engajar estudantes, com

Lys Vinhaes (UFRB),  que faz estudos de trajetória de estudantes, com estudantes bolsistas,

voluntários e egressos. Carla vai organizar seleção, oficina de survey e teórica do campo de

públicas, em colaboração com Gabriela, Raquel, Edgilson e Bruno Magalhães (FJP). 

5. Website do IV ENEPCP. Edgilson propôs um especialista em webdesign, pessoa física, que

cobraria R$ 1.200,00 para o desenvolvimento da imagem com logotipo, website e design da

página  principal.  Raquel  demonstrou  que  o  valor  é  interessante  mas  quer  saber  o

detalhamento e se caberia entrada de artigos e resumos e outros elementos concernentes ao

evento.  Propôs  também  entrar  em  contato  com  a  Síntese  eventos  para  maior

acompanhamento  e  cuidado  com  evento  acadêmico.  Edgilson  está  de  acordo  e  solicitou

orçamento  com  a  Síntese.  Fernanda  concorda  e  sugeriu  contatar  também  Even3  ou

EventBright. Sugeriu negociar porcentagem conforme inscrições. Edgilson sugeriu orçamento

para atividade 100% virtual e semi-presencial. 
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6. Prêmio de monografias/teses/dissertações Augusto Tavares. Fernanda propôs retomar a

ideia de prêmio sugerida no conselho consultivo, considerando possibilidade de homenagear o

Prof. Augusto Tavares com o nome da iniciativa, e realização de premiação durante o ENEPCP.

Paula sugeriu  construir  critérios,  bancas.  Gabriela explicou que ANPOCS e ABCP fazem um

grande comitê de avaliação para a escolha. Edgilson propôs construir o Edital específico. Com

relação aos trabalhos, sugeriu aos coordenadores para indicarem de um a dois trabalhos, os

melhores do evento. Edgilson propôs a formação da comissão com o pessoal  do conselho.

Escolha  de  três  melhores  trabalhos  e  menções  honrosas.  Um  bom  prêmio  seria  uma

articulação  com  editora  universitária.  Gustavo  reforçou  a  categoria  de  menção  honrosa.

Edgilson sugeriu considerar a articulação com as revistas parceiras para seguirmos realizando

os fast-tracks (incluir também Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, RBMA, Aval, RPPI, Nau

Social  e  outras  que  pudermos  articular).  Sugeriu  ainda  criar  instruções  com  STs  para

indicações. Foi sugerido distinguir entre o Prêmio de Teses, Dissertações e Monografias das

iniciativas de publicações em FastTrack selecionadas nas ST. Edgilson concorda em distinguir

iniciativa  ST  e  melhores  TCC,  dissertação e  tese  para  publicação de  e-book e  vai  verificar

possibilidades de publicação com UFRB e UFBA. Gabriela vai verificar editora ENAP. Gabriela

sugeriu  que  se  for  diversificar  os  prêmios,  diversificar  pessoas:  considerar  também  José

Renato. Conforme sugestão de Edgilson e Paula, Fernanda vai convidar os conselheiros para

articularem o Comitê, com diversidade de cursos e níveis. Carla, Raquel, Edgilson e Gustavo

também podem participar. 

7. Apresentação do Edital a parceiros para proposição de atividades no IV ENEPCP.  Divulgar

na SBPC. Enviar ofício às Associações Nacionais parceiras.  Convidar pessoal EREPCP. Eleitos

Campanha – após edital,  por sugestão Paula. As Conferências, workshops, paineis e outras

atividades  diferentes  de  mesa  redonda  serão  propostas  pela  ANEPCP,  e  terão  formato

diferente das mesas redondas chamadas em Edital. 

8. Convidados internacionais e nacionais para as Conferências do IV ENEPCP.  Carla propôs

Nuria Cunill  Grau, mas mediante cuidado com a construção de tema simultaneamente aos

temas  de  interesse  dela  e  do  Encontro.  Paula  questionou  os  critérios  e  a  quantidade  de

pessoas  participantes.  Edgilson  pede  para  considerarmos  ação  pública  e  desigualdades.

Gabriela  recomenda  que  se  for  grande  nome  que  seja  conferência,  como  Subirats  por

exemplo. Edgilson sugere que haja uma conferência de abertura e de encerramento. Edgilson

sugeriu convite à Ângela Davis.  Outras sugestões: Kimberlé Crenshaw, Quim Brugué, Ailton

Krenak.  Na próxima reunião,  faremos essa  revisão das  atividades propostas  e  articulações

possíveis. 

9. Verificar pertinência de adendo ao edital do IV ENEPCP para incluir limite de trabalhos por

autor (em resposta a questionamento recebido por e-mail). Vamos manter como está. 

10. Propor atividade SBPC até 03 de março. Vamos construir no grupo do Whatsapp da 

diretoria. 

11. Informes:  Gustavo vai se reunir com os estudantes da FENECAP e demais iniciativas sobre 

o Fundo do Campo de Públicas. Carla vai verificar com Isabel sobre o papel do sindicato da FJP 

na iniciativa. Edgilson foi convidado a grupo de trabalho com a FENECAP para dialogar sobre os

cursos do Campo de Públicas. Vai continuar em contato e considerar a pesquisa de diagnóstico

do campo. 

Finalizada a reunião com elaboração da Ata por Fernanda Cruz.
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