
ATA  DA  XLV  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  DIRETORIA  DA  ANEPCP  –  15/04/2021  –  16h30  –

Realizada pelo Google Meets

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

Gustavo  Costa  de  Souza,  Paula  Schommer,  Raquel  Maria  da  Costa  Silveira.   A  professora

Gabriela Lotta justificou ausência. 

Pauta: 

1. Aprovação da ata de março de 2021. (Disponível em: https://bit.ly/3v0ysO2 ). Ata 

aprovada.

 

2. Organização do IV ENEPCP. 

2.1  Centralização  de  submissões  na  plataforma do  evento  (ST,  Prémio  de  Teses,
Mostra  DTEI,  Sarau,  Concurso  de  Podcast  -  apresentar  o  link  para  a  pagina
específica). Sobre as plataformas digitais de apoio à transmissão na ocasião do evento,
Gustavo  informou  que  o  pacote  da  plataforma  StreamYard,  visando  as  mesas  e
conferências, é de U$S 50 ao mês. Por sua vez, Zoom, GoogleMeet ou Teams poderão
ser usados para as Sessões Temáticas. O custo das ferramentas videoconferência para
o Evento é GoogleMeet: R$ 81,00/mês por usuário; Zoom: US$ 200/ano; MS Teams: R$
71,40 usuário/mês (compromisso anual). Ainda não foram definidas as plataformas. 

2.2 Com  relação  às  sessões  temáticas,  considerando  as  dúvidas  recebidas,  foi
orientado  realizar  retificação  ao  edital,  limitando  em  5  os  trabalhos  enviados  por
(co)autores. O edital retificado também anunciará que “não há limite de coautores,
entretanto, recomenda-se que a quantidade máxima de (co)autores por trabalho seja
até  4,  considerando  a  possibilidade  de  fast  track  para  publicação  em  revistas
acadêmicas”. Raquel vai providenciar a retificação ao Edital. 

2.3  Edgilson  sugeriu  realizarmos  mais  mesas  redondas,  no  limite  de  25.  Propôs  à
diretoria considerar os seguintes temas para mesas redondas: Desigualdades, Fome e
Segurança Alimentar (contando com José Graziano, Lígia Amparo), Fernanda propôs
considerar saúde e desigualdade em seus laços transversais, inclusive, devido à crise
pandêmica. Sugeriu convite à Socorro Souza, FIOCRUZ, ex-CONTAG e ex-CNS; Políticas
Públicas  de Cultura;  Política,  Religião e Intolerância Religiosa  –  Edgilson sugeriu  os
seguintes convidados: Pr. Henrique Vieira; Pe. Julio Lancelotti; matriz africana – Mãe
Sônia  (SE);  Paula  sugeriu  Pe.  Vilson  Groh;  Edgilson  também  propôs  a  inclusão  de
pessoas com deficiência nas mesas (Sugestão Carla: Simone Albuquerque; Sugestão
Edgilson:  Leandrinha Duarte);  Saúde Pública (Diálogo com Sandra  Gomes,  mediada
com Raquel,  e  Paulo Jannuzzi  para  a Organização.  Edgilson sugere participação de
Deisy  Ventura);  Formação no Campo de Públicas;  Mesa Interinstitucional,  incluindo
SBAP, Anpocs, ABCP, ABRI, ABED. Fernanda sugeriu considerar também FENECAP, RGS
e  Pró-Pública  para  essa  atividade  ou  outra  mesa  específica  do  Campo.  Gustavo
recuperou a proposta da Mesa do Fundo do Campo de Públicas e sugeriu convite a
André para participação em próxima reunião para discussão sobre o tema e definição
de  posição  institucional,  visando  participação  da  ANEPCP  na  ocasião  do  ENEPCP.
Edgilson solicitou à Carla organização da mesa sobre Fome, Desigualdades e Segurança
Alimentar. 
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2.4.  Conferências Carla  propôs  vinculação  de  atividade  com  a  Frente  pela  Vida  –
Reavivamento  das  Relações  entre  Estado  e  Sociedade  Civil.  Fernanda  sugeriu
considerar  o  tema  para  a  Abertura.  Edgilson  sugeriu  à  Carla  sugerir  pessoa(s),
considerando tema central do evento. Paula propôs realizar Discussão sobre o Papel do
Campo de Públicas em uma atividade central, seja de abertura ou encerramento. Entre
os nomes para a conferência de abertura, estão Boaventura de Souza Santos, Frank
Fischer,  Carla Akotirene (esta,  para mesa – sugestões Edgilson);  Carla  sugere Quim
Brugué; Paula sugeriu Gilberto Gil. Caso haja participação de estrangeiro na abertura,
Edgilson propôs gravar a conferência, fazer a legenda, depois incluir o participante com
tradução em modo síncrono no horário do debate, com tradução consecutiva.   

2.5 Programação Cultural e Divulgação. Edgilson está em diálogo com artistas locais
visando  programação cultural  para  a  abertura.  Edgilson  pediu  para  organizar  uma
vinheta de abertura de todas as atividades para colocar em tudo. A comissão local
propôs gravar o cartaz, tirando foto das palavras e das baianas, conforme o tema da
lavagem na escadaria do Bonfim. Os estudantes fariam valor mais em conta. Animação
sairia mais caro que essa filmagem. Gustavo sugeriu programação pré-evento. Partilhar
algumas atividades na segunda e na terça-feira.

2.6. Homenagens. Paula propôs pensarmos em homenagens às vitimas da Covid (e/ou
partilhar  projetos  em  curso  sobre  o  tema),  e  também  a  professor  esteja  se
aposentando.  Edgilson  sugeriu  professores  Heidemann,  Pinho,  Marta  Farah,  Tânia
Fischer. 

2.7.  Edital  Mostra  DTEI.  Edgilson  encaminhou  à  Paula  edital  da  última  edição  da
mostra de extensão, visando redação de novo edital. 

2.8  Fast  tracks. Gustavo  está  em  diálogo  com  o  Editor  da  Revista  Portuguesa  e
Brasileira de Gestão (FGV) para realizar edição com Fast Track de melhores trabalhos
do ENEPCP.  Raquel sugeriu  formalizar,  por  meio de e-mail,  os  termos da parceria.
Edgilson lembrou que a RPPI, a RIGS e a Nau Social também vão participar. Fernanda
sugeriu dinâmica de apresentação de trabalhos de acordo com as edições resultantes
do  II  ENEPCP  (diálogo  com  editores  de  revistas  para  definições,  diálogo  com
coordenadores de ST para a seleção de trabalhos, critérios de escolha para indicação,
montagem  de  comitê  de  editores  de  dossiê/número  especial,  avisar  que  editores
mobilizarão pareceristas e eventualmente também podem atuar como pareceristas).
Gustavo sugeriu incluir na plataforma da Even3 interesse em participar de  FastTrack
para  revistas  acadêmicas.  Raquel  propôs  incluir  o  botão  na  plataforma  para  o
momento dos artigos já que, atualmente, a plataforma recepciona resumos. Edgilson
sugeriu premiar os melhores artigos: o prêmio, além da certificação, é a publicação em
revistas acadêmicas. Edgilson propôs definir Revistas que vão aceitar dossiê, revistas
que vão aproveitar trabalhos para entrar no fluxo contínuo, orientar avaliadores para
revisão  das  sugestões  dos  coordenadores  de  ST,  verificar  qual  o  tipo  e  tema  de
publicação, quando vai entrar na revista, quando o comitê interno fizer a indicação
apresentar aos autores das revistas referentes aos tipos/temas. Paula propôs convidar:
1  Diretor  (Gustavo),  1  membro  da  comissão  local,  1  membro  do  conselho  para
organizar  os  diálogos  com  as  revistas  visando  os  Fast  Tracks.  Paula  e  Edgilson
sugeriram diálogo com Lizandra  Serafim como membro do conselho,  devido à  sua
atuação  como  editora  na  RPPI.  Carla  vai  verificar  parceria  com  a  revista  da  FJP,
recentemente lançada,  para publicação de artigo(s)  resultante(s)  do ENEPCP.  Paula
propôs considerar,  para  a revista  da  FJP,  relatos  oriundos da Mostra  de Extensão.
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Edgilson lembrou que a RIGS, que tem espaço audiovisuais, pode também ser um bom
parceiro para resultados da mostra. 

2.9 Divulgação do edital do Prêmio Augusto Tavares de Teses, Dissertações e TCCs do
Campo  de  Públicas  (disponível aqui).  Fernanda  partilhou  o  Edital  construído  pelo
Comitê Avaliador do Prêmio, que foi aprovado pela Diretoria. 

2.10 Incluir Assembleia Geral da ANEPCP  depois do evento. A Assembleia será 
realizada no dia 04 de Setembro, às 9h30. 

Informes. Fernanda informou que foi convidada a participar da posse da chapa da 
FENECAP em 18 de Abril de 2021, às 19h, pela Associação. 

Finalizada a reunião com elaboração da Ata por Fernanda Cruz,
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