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ATA DA XLVII REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANEPCP – 12/07/2021 - Realizada pelo Google 

Meets 

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

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

Pauta: 

1. Aprovação da Ata de Maio. Disponível em: https://tinyurl.com/ataanepcp0521.Ata aprovada.  

2. Organização ENEPCP. Andamento e balanço parcial.   Com respeito à programação geral, Edgilson 

propôs pré-evento nos dias 30 e 31 de Agosto. Propostas de atividades tipo Oficina foram feitas pelo 

Instituto República, pelo CIAGS, pela Comunitas e pela Escola Livre de Gestão Social. Edgilson solicitou 

à Fernanda que consultasse coordenadores de Mesas Redondas aprovadas sobre quem gostaria de 

trazer a programação para os dias 30 ou 31. Sondar 5 mesas para os dias 30 ou 31, de modo 

antecipado. Será necessário fazer uma comunicação, explicando que a proposta é que não haja 

esvaziamento das atividades, que durante o evento estarão muito concentradas. Edgilson sugeriu 

propor inscrição prévia específicas para as oficinas. Gustavo se dispôs a dialogar para o pré-evento 

com os participantes da mesa do Fundo do Campo de Públicas. Fernanda sugeriu também as mesas 

organizadas por Felipe Brasil e fará a comunicação solicitada. Realizaremos nesta semana chamada 

para lançamento de livros, que também será realizado no pré-evento. Vídeos curtos de menos de um 

minuto visando a divulgação por importantes participantes.Leandrinha Duart confirmou a 

participação, bem como padre Lázaro, visando a mesa interreligiosa. Aguardamos a confirmação de 

Pastor Henrique Vieira para essa mesma mesa. Para a abertura, recebemos a resposta provisória de 

Maria Gil sobre a análise da participação.  Os trabalhos da Mostra estão sendo avaliados e poderão 

ser divulgados nesta semana. Solicitar reunião com Even3 na próxima semana para construção de 

cronograma de programação no site. 

Sobre as parcerias: O Instituto República, colaborador com o financiamento do IV ENEPCP, vai indicar 

nomes para colaborar com a avaliação do Prêmio Augusto Tavares. A FUNCEB também vai colaborar 

com apoio ao evento, em especial no Sarau e com o/a mestre de cerimônia. 

Sobre as despesas previstas para o IV ENEPCP: intérprete de libras (por enquanto, verificando com 

UFRB ou UFBA se pode contar com apoio); vinheta com figuração que torne viva a imagem do cartaz, 

considerando filmagem de drone e animação, pelo valor de R$ 8.000 (oito mil reais) para fazer, na 

empresa GMF; legendagem em português e acessibilidade em libras da participação de palestrantes 

internacionais (quais sejam, Philippe Zittoun e Frank Fischer, que vão participar por meio gravado), 

além de tradução consecutiva no dia do debate.  

Com respeito às plataformas que serão utilizadas: Gustavo fará a cotação tanto do Google Meets como 

do Zoom, visando as Sessões Temáticas e oficinas. Gustavo propôs considerar também as contas 

institucionais das Universidades. As atividades de Mesas Redondas e Conferências serão por meio de 

Streamyard e difusão por YouTube.    

Com respeito às sessões temáticas: Edgilson mencionou a capacitação de monitores, que realizarão a 

hospedagem de salas e relatorias das atividades, entre outras tarefas. Paula sugeriu pedir à Even3 

possibilidade de Upload da apresentação, além do paper. Edgilson solicitou que sejam numeradas as 

sessões internas às STs para facilitar o acesso aos documentos. Será realizada comunicação com os 

autores após a entrega dos artigos, solicitando o ordenamento da apresentação. Edgilson propôs a 
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solicitação de contas institucionais nas IES dos diretores que utilizam Google Meet. Edgilson propôs 

que no dia 16/07, a ANEPCP envie para os coordenadores de STs uma lista com os nomes dos autores 

de trabalhos que já realizaram pagamento para que as STs possam organizar as sessões. Gustavo 

propôs o envio de um e-mail para os Coordenadores de STs, informando sobre a necessidade de 

pagamento da inscrição. O coordenador deve pagar, necessariamente, caso seja autor de artigo a ser 

apresentado. Após o dia 15/07, solicitaremos uma lista dos coordenadores que já realizaram 

pagamento. Os que não realizaram o pagamento até dia 15/07, poderão pagar após o dia 15/07 com 

o valor do lote 01, com um cupom de desconto. Edgilson também sugeriu retornar o contato com as 

STs ausentes para verificar coordenação durante o evento.  

Sobre o valor das inscrições em específico, Gustavo propôs divulgação de manutenção de lote 

promocional, articulada à divulgação da programação, pós 15/07.  

3. Relatório de gestão. Edgilson irá propor um modelo de relatório geral. Não será um modelo por 

Diretoria. Será dialogado no grupo do Whatsapp. Raquel e Edgilson iniciarão o documento e 

compartilharão pelo drive com a Diretoria para construção coletiva. Paula propôs a elaboração de um 

item com os desafios do Campo de Públicas.  

4. Prestação de contas. Será dialogado no grupo do Whatsapp.Será necessário apresentar durante o 

ENEPCP.  

5. Sucessão da Diretoria. Edgilson informou que de acordo com o novo Estatuto, a atual gestão irá até 

o dia 04/09/2021, sendo necessário realizar chamada para a formação das chapas. Destacou a 

importância da manutenção da diversidade regional. Paula sugeriu diálogo com o Conselho e propôs 

como critérios: regional, perfil das instituições, gênero. 

6. Desafio Fenecap - ofertas de cursos pela Anepcp. Edgilson informou que o curso de Carreiras e 

profissionalidades, contará com a colaboração de Fernando Coelho (via parceria com o LabGov) e o 

solicitou a Carla que articule com o Observatório das Desigualdades um curso sobre Desigualdades e 

Políticas Sociais em parceria com a ANEPCP.  

7. Informes. Não houve informes. 

8. O que ocorrer. Não houve outras pautas.  

Finalizada a reunião com elaboração da Ata por Raquel Silveira e Fernanda Cruz. 
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