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ATA DA XLVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANEPCP – 11/05/2021 - Realizada pelo 

Google Meets 

Participantes: Edgilson Tavares de Araújo, Fernanda Natasha Bravo Cruz, Gustavo Costa de 

Souza, Carla Bronzo, Gabriela Lotta, Paula Schommer. Raquel Silveira justificou ausência.  

Pauta:   

1. Aprovação da ata de abril de 2021 ( https://tinyurl.com/ataanepcpabril ). Ata 

aprovada. 

2. Organização do IV ENEPCP. Edgilson informou que realizará a seleção de monitores 

em Maio, visando engajamento. Recebemos uma planilha de número de submissões de 

trabalhos pela Even3: no dia 11 de maio, temos cerca de 69 trabalhos submetidos e 22 

inscrições realizadas. Foi lançado o edital da II Mostra DTEI. Foi realizado card de 

divulgação da Mostra, apontando para o tipo de trabalho a ser apresentado na mostra.  

Edgilson está em diálogo com Editora da UFRB e da UFBA para o Prêmio. Edgilson está 

em diálogo com UFRB e UFBA para contarmos com intérpretes de libras. Fernanda 

encaminhou edital adequado do Prêmio Augusto Tavares visando divulgação no site. 

Sobre a proposta de atividade do professor Breynner, sugeriu-se uma reunião pública 

do grupo de pesquisa, divulgada em programação. Há um processo de articulação das 

associações que envolve ABA, Anpocs, ABCP e SBS (por enquanto, A4) vinculado a 

projeto da Ford que passou a incluir a ANEPCP e a ABED “Por uma agenda conjunta das 

Ciências Sociais e Humanidades”. Em cada evento de cada uma das associações, haverá 

mesas interinstitucionais e uma delas será no ENEPCP. Edgilson ressaltou a necessidade 

de tentarmos captação de recursos. Haverá apoio da EA/UFBA, mas em valor menor que 

o solicitado, ainda a definir. Os principais elementos para financiamento são a produção 

de vídeos (vinheta, abertura para cada atividade), mestre de cerimônia, pagamento de 

atividade cultural (pro-labore), legenda para convidado internacional e libras. Os apoios 

potenciais podem referir-se à contratação direta da prestação dos serviços acima 

mencionados. A mesa sobre o SUS organizada por Januzzi e Sandra Gomes para o 

ENEPCP foi aprovada. Carla apresentou proposta de mesa sobre “Proteção social no 

Brasil: quais os desafios para o enfrentamento da fome, pobreza, desigualdade e 

destituição de direitos?”, sugerindo os seguintes palestrantes:  Francisco Menezes - 

IBASE e ActionAid, Simone Albuquerque - Elias Oliveira ou Andrea Lauande (atual e ex 

presidente Congemas), Luciana Jaccoud (IPEA), Esther Dweck - Professora, Instituto de 

Economia da UFRJ. Gabriela sugeriu Janine Melo e Graziano. Carla lembrou também de 

Eduardo Fagnani e Fernando Filgueiras (Uruguai). Edgilson está de acordo com as 

recomendações e sugeriu à Carla moderar, lembrou que Aldaíza estará no evento e 

sugeriu considerar também Carmelita. Sobre a avaliação dos artigos: serão avaliados de 

1 a 5. As avaliações precisarão ter aspectos qualitativos nas revistas, então será 

importante parecer. Paula sugeriu que os avaliadores façam pareceres mais detalhados 

para os artigos de excelência, que têm potencial de publicação. Sugeriu também que os 

coordenadores de sessão enviassem os melhores avaliadores para eventual premiação 

não apenas dos melhores artigos mas também os melhores avaliadores. Fernanda 

enviará e-mails a todos os coordenadores de ST enviando a planilha e os cards visando 

divulgação e responderá aos e-mails à associação com referência ao tema explicando 

que não há descontos para coordenadores, já que as inscrições no ENEPCP representam 

o principal apoio financeiro da associação. 
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3. Publicação de artigos selecionados do IV ENEPCP em revistas acadêmicas. Gustavo 

informou que já tivemos confirmação da APGS (falta confirmar formalmente), RBAval, 

Aval, Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão da FGV (6 artigos), Nau Social 

(provavelmente, número especial), RPPI. Há nove revistas sem resposta (Revista do 

Serviço Público da ENAP, Interfaces Científicas Direito, Revista Gestão e Planejamento, 

Revista de Extensão da UFRB, Cadernos de Gestão Pública e Cidadania da FGV, Revista 

Conexão da UEPG, RIGS, Desenvolvimento em Questão). Edgilson vai conversar com as 

editoras do Cadernos de Gestão Pública e Cidadania e RIGS. Solicitar à Raquel divulgação 

das Revistas que já estão confirmadas para estimular participação no evento. Gabriela 

sugeriu não ampliar mais a quantidade de revistas, dada a necessidade de excelência de 

artigos para publicar.  

4. Fundo do Campo de Públicas. Gustavo propôs chamar André Lobato para participar 

de reunião da diretoria e apresentar sobre o Fundo. Todos estão de acordo. 

5. Contato. Élida Graziani egressa da FJP, procuradora do tribunal de contas, professora 

da FGV, membro da Rede de Mulheres Cientistas e Rede Abril pela Vida está em diálogo 

com Carla e poderia ser convidada para atividade com a diretoria para divulgar 

problemas do orçamento público e possibilidades de responsabilização e materialização 

de denúncias. Aproximar-se para reconhecer possibilidades de colaboração. Paula 

propôs, como possibilidade de apoio, construir estratégias de judicialização para 

mobilizar municípios nacionalmente. Edgilson propôs vinculação com as associações 

mencionadas por Carla e sugeriu, ainda, retomar agendas de audiências públicas no 

legislativo de modo interinstitucional.  

5. Texto de posição sobre crise e o Campo de Públicas. Edgilson está de acordo com o 

texto proposto por Fernanda com relação ao posicionamento do campo sobre o 

contexto e vai encaminhar às demais associações e verificar quem assina.  

6. Informes. Não houve informes.  

 

Finalizada a reunião, com elaboração da Ata por Fernanda Cruz. 
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