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ATA DA XLVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANEPCP – 27/08/2021 - 
Realizada pelo Google Meets 
  

Participantes: Edgilson Tavares de Araújo, Fernanda Natasha Bravo Cruz, Gustavo Costa 
de Souza, Gabriela Lotta, Carla Bronzo, Paula Schommer, Raquel Silveira.  

Pauta   

1. Informes  

2. Aprovação da Ata de Julho.  

3. Organização ENEPCP.  

4. Assembleia Geral da ANEPCP 

5. O que ocorrer. 

1. Informes. Não houve informes.  

2. Aprovação da Ata de Julho. Disponível em: https://tinyurl.com/ataanepcp0721. 

Ata aprovada.  

3. Organização do IV ENEPCP. Edgilson sugeriu que nos organizemos entre os 

Diretores para entrar nas salas das atividades nos links StreamYard antes das mesas-

redondas para dar boas vindas e agradecer. Ele também informou que os monitores 

têm realizados treinamentos para usar o Streamyard. Informou sobre a boa a parceria 

com a ENAP e solicitou registrar em ata o agradecimento. Na abertura, que é o 

momento mais crítico, só cabem 10 pessoas. Enap, Instituto República, Funceb, Reitor 

UFBA, reitora do CAO e Escola de Administração confirmaram. Serão realizadas falas 

breves de 3-5 minutos. Gustavo realizou a legendagem e tradução da cerimônia de 

abertura e comentou sobre a qualidade das exposições. Edgilson apresentou o 

detalhamento da solenidade de abertura, com a composição da mesa e iniciativas de 

apresentação do tema do evento, inclusive um slam apresentado por Nega Fya e um 

Hino Nacional ao vivo em performance por Dedê Fatuma. Edgilson também 

compartilhou vídeos de excelência produzidos para o Encontro, visando intervenções 

culturais. Já há 596 inscritos, precisaremos ampliar um pouco a quantidade de 

pessoas informada para a Even3 na contratação. As demais contratações têm 

acontecido com cuidado para realizar o devido apoio de serviços mas também sem 

alto custo. Raquel vai incluir card para as revistas e para o quadro de programação. 

Há duas pessoas que estão apoiando no StreamYard, YouTube e Google Meet.  A 

Equipe de suporte é conformada por Larissa, Leo, Gal (EA), Alexandre, considerando 

o apoio também de monitores. Gabriela sugeriu distribuir os links para os 

coordenadores de atividades. Gustavo informou que Philippe Zittoun apresentou a 

plataforma da IPPA como possibilidade para realização de Eventos da ANEPCP. 

Edgilson vai mandar o link da planilha com os links do StreamYard. Os acessos às 

sessões temáticas, mesas-redondas e demais atividades, para contabilização de 

presença, deverá ser pela plataforma Even3. O Sarau também está já organizado e 

está muito bom. Cada coordenador de mesa poderá definir como fará a mobilização 

do material do Sarau/Ocupações Insurgentes, com vídeos curtos. Vão haver duas 
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Festas Democráticas, na segunda-feira e na quinta-feira, com realização de atividades 

culturais em parceria com a FUNCEB e artistas engajados no Sarau. Foi apresentado 

o vídeo referente à apresentação de vinheta, que foi elogiado pela diretoria devido à 

diversidade e à sensibilidade da condução por Edgilson. Paula sugeriu que 

apresentemos que as imagens foram geradas para o ENEPCP e realizemos uma ficha 

técnica de cada um dos eventos artísticos. Ela se dispôs a colaborar. Carla e Paula 

propuseram realizar uma edição para divulgar o pós-evento e a solicitação aos que 

façam um print screen visando fotografar partes do Encontro, visando um vídeo curto 

para registrar abertura e demais acontecimentos.  

4. Organização da Assembleia: Fernanda relembrou que na ocasião, deverão ser 

realizados informes; discussão sobre a assinatura eletrônica da Ata da VIII Assembleia 

Geral Ordinária e da Ata da I Assembleia Geral Extraordinária; balanço do IV Enepcp; 

aprovação de novas filiações institucionais e individuais; balanço da gestão 

2020/2021; discussão sobre a adição do "E" de Extensão no nome fantasia da 

associação (De ANEPCP para ANEPECP); discussão sobre contexto atual, desafios, 

posicionamentos e articulações necessárias ao Campo de Públicas; definição do apoio 

ao Fundo do Campo de Públicas; eleição da diretoria e conselhos 2021/2023; o que 

ocorrer. Para a apresentação de slides, será necessário complementar a assembleia 

de 2020 com as informações de Pesquisa, ENEPCP e Balanço Financeiro. Gustavo 

relembrou a dificuldade de recebimento dos valores de associações institucionais. 

Fernanda vai verificar com Raquel e Gustavo o material disponível, fará o compilado, 

a atualização e partilhará com a Diretoria antes da reunião. Paula propôs fazer uma 

avaliação do Encontro e aproximar temas proeminentes do evento ao item referente 

ao contexto atual. Gustavo informou sobre o fundo do Campo de Públicas, e que a 

proposta é criar um fundo de endownment, visando financiar prêmio, bolsas de 

estudos e editais de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Na Assembleia, 

proporemos realizar uma doação ao Fundo do CP e incentivar o financiamento do 

Campo. Carla e Gabriela sugeriram diálogo com República.org para ajudar.  

5. O que ocorrer. Os diretores se despediram e agradeceram a parceria durante a 

Gestão 2020-2021, animados com a oportunidade profícua do IV Encontro Nacional 

de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. 

Finalizada a reunião com elaboração da Ata por Fernanda Cruz. 
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