
 

 

ATA - II FORUM DO CAMPO DE PÚBLICAS 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 11:00 horas da manhã, no 

auditório Raimunda Germano, Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, no contexto da programação do XV ENEAP, deu-se início ao II Fórum 

do Campo de Públicas. Estavam presentes: Louise Rodrigues (COERN); Fernando Coelho 

(USP/SBAP); Felipe Drumond (Pro Pública Brasil); André Vecchi (FENEAP); Isabela Tibúrcio 

(FENEAP); Karimi Gorri (Pro Pública Brasil); Magda de Lima Lúcio (UnB/ANEPCP); Lindijane de 

Souza Bento Almeida (UFRN/ANEPCP); Sandra Cristina Gomes (UFRN); Joana Tereza Vaz de 

Moura (UFRN); Maria do Livramento Miranda Clementino (UFRN); Zoraide Souza Pessoa 

(UFRN); Hironobu Sano (UFRN); Raquel Maria da Costa Silveira (UFRN); Edgilson Tavares de 

Araújo (UFRB); Eleonora Cunha (UFMG); James Batista Vieira (UFPB); Leonardo Secchi 

(UDESC);  Augusto Tavares (UFCA); Leonardo Leal (UFAL); Marco Antônio Carvalho Teixeira 

(FGV/SP); Breynner Ricardo de Oliveira (Universidade Federal de Ouro Preto); Cristiana 

Freitas (UnB); Luiz Filipe Reinecke (UDESC); Luiz Ricardo de Souza (UDESC), além de alunos 

devidamente registrados na lista de presença. Iniciando as atividades do Fórum, a 

coordenadora geral do XV ENEAP, Louise Rodrigues, saudou os presentes, passando a 

palavra para a Presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

(ANEPCP), Magda de Lima Lúcio. Magda Lúcio destacou a necessidade de encaminhamento 

de um debate que reconheça o Campo de Públicas como multidisciplinar e que possua como 

princípios a defesa da democracia e da república, a inclusão social e o respeito à diversidade. 

Em seguida, Karimi Gorri, representante da Pro Pública Brasil, destacou a fundação da 

associação dos profissionais do Campo - Pro Pública Brasil - no dia 17 de agosto de 2016. 

Ainda, apresentou a composição da presidência da associação, ressaltando a busca pela 

compreensão da pluralidade do Campo e a ideia do Programa de Residência em Gestão 

Municipal - Mais Gestores Públicos. Em seguida, Felipe Drumond, presidente da Pro Pública 

Brasil, destacou os objetivos da diretoria da associação e a necessidade de apoio conferido 



 

por entidades estaduais. Afirmou também ser essencial a criação de uma agenda comum 

para a profissionalização do Campo de Públicas que tenha em vista as eleições presidenciais 

de 2018, sendo essa uma luta constante assumida pela associação recém criada. André 

Vechi, representante da FENEAP, saudou a todos e afirmou que o formato do fórum, de 

forma horizontalizada, proporciona uma discussão ampla e produtiva. Isabela Tibúrcio, 

diretora de comunicação da FENEAP, informou sobre o lançamento do site da federação e 

afirmou a busca pela transparência como um dos focos da gestão atual. Ainda, informou 

sobre a atuação externa da FENEAP, a exemplo do Projeto Mais Gestores, importante diante 

dos cenários enfrentados pelos pequenos municípios brasileiros. Afirmou que o Campo está 

em expansão, destacando a criação de outras entidades de classe em nível estadual. 

Destacou as parcerias da FENEAP com outras instituições, como o Vetor Brasil. Ainda, 

apresentou o projeto para empresas Junior, que será brevemente lançado. Isabela Tibúrcio 

relatou as dificuldades enfrentadas pelo curso de administração pública da Fundação João 

Pinheiro. Destacou o espaço do Fórum como um rico momento de debate, congregando 

professores, egressos e alunos. Em seguida, o professor Fernando Coelho, presidente da 

Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) apresentou a nova composição da 

SBAP e a sua trajetória política, ou seja, os objetivos de sua criação e suas recentes 

conquistas na pós-graduação (CAPES). Afirmou que é importante que as entidades que 

surgem no Campo se reúnam para a discussão de uma pauta comum. Informou que a SBAP 

possui algumas preocupações no que tange à profissionalização, visto que muitos concursos 

públicos ainda exigem registro profissional. Tais casos são marcantes nas empresas públicas 

e na gestão pública municipal. O resultado é a dificuldade dos egressos do Campo de 

Públicas de se inserirem no mercado de trabalho. Para Fernando Coelho o que ocorre é a 

combinação do corporativismo com o desconhecimento, culminando em tais dificuldades. 

Registrou a importância da presença de todos, professores, alunos e egressos no Fórum, 

demonstrando a vivacidade do Campo. Em seguida, Louise Rodrigues abriu a palavra para os 

presentes. Marco Antônio Carvalho Teixeira (FGV) noticiou o convênio de mobilidade 

estudantil firmado pela Fundação Getúlio Vargas com a Fundação João Pinheiro, havendo a 

possibilidade de trânsito dos alunos a partir do próximo semestre. Afirmou que já existiram 



 

experiências informais de trânsito. Sandra Gomes (UFRN) afirmou que entende ser urgente a 

solução de casos de profissionais que não assumem os concursos públicos em função da 

exigência de registro profissional. A professora sugeriu a formação de um banco de dados 

com as informações sobre os casos já conhecidos, bem como com os precedentes judiciais 

que, até o momento, versaram sobre os casos. Afirmou a necessidade de compilar os casos e 

formar argumentos para fundamentar um posicionamento robusto. Conforme expôs, a 

inserção profissional deve ser prioridade nas discussões do Campo, visto que o 

desconhecimento acerca do Campo ainda é marcante. Magda Lúcio destacou que, quando 

da formação da associação, a ANEPCP criou um conjunto de documentos de apresentação, 

os quais se encontram disponíveis para consulta. Destacou, ainda, que, em continuidade a 

sua atuação, a ANEPCP pretende conversar com o Ministério do Trabalho para discutir o 

reconhecimento dos cursos do Campo na abertura de editais para concursos públicos. 

Segundo informou, o processo de institucionalização está em andamento. Magda Lúcio 

propôs a criação de uma comissão de mobilidade, para facilitar a realização dos trânsitos, 

criando-se um programa que possibilite o trânsito de alunos e professores. Ainda, destacou 

a necessidade de criação de uma comissão que levará à frente a proposta do portal 

unificado. Karimi Gorri, Pro Pública Brasil, afirmou que a associação está à disposição para a 

formação da comissão em prol do lançamento do portal. José Gustavo, egresso da UNESP de 

Araraquara, destacou a importância da chegada do ENEAP ao nordeste, ressaltando o 

protagonismo do Rio Grande do Norte como lócus da formação das organizações do Campo. 

José Gustavo afirmou que, após a sua graduação, enveredou para a área política, o que o fez 

perceber a importância da existência de um debate suprapartidário no Campo de Públicas, 

sendo essencial o diálogo das entidades com os partidos. Para tanto, sugeriu a organização 

de uma agenda básica para candidatos em torno da gestão pública no Brasil. James Vieira 

(UFPB) aproveitou o espaço do Fórum para divulgar a existência da Revista Acadêmica criada 

na Universidade Federal da Paraíba, já com duas edições publicadas. Ainda, divulgou o 

programa de mestrado acadêmico em João Pessoa, com a primeira turma iniciada no 

segundo semestre de 2016. Fernando Coelho afirmou a importância de construção da 

agenda básica, proposta por José Gustavo, bem como ressaltou a relevância da proposta de 



 

criação de um banco de dados conforme apresentado pela professora Sandra Gomes 

(UFRN). Magda Lúcio (ANEPCP) propôs o encaminhamento das propostas, pedindo a 

indicação de nomes de cada instituição para a formação de comissões para tratar de: 

mobilidade acadêmica; criação do Portal Unificado; criação do banco de dados jurídicos; 

elaboração de uma agenda mínima da Gestão Pública brasileira. Acordou-se que os nomes 

dos participantes de cada comissão seriam informados a Louise Rodrigues. Após as 

discussões, Magda Lúcio encerrou as atividades do Fórum afirmando que, naquela ocasião, 

consolidava-se uma agenda compartilhada entre as entidades que compõem o Campo de 

Públicas no Brasil, o que se concretiza nas quatro propostas de encaminhamento. Louise 

Rodrigues (COERN) encerrou o fórum agradecendo a presença de todos.  

 
 
 
 

Raquel Maria da Costa Silveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GT de Exercício Profissional 
 

Instituição Indicad@ Instituição Email 

FENEAP 1 Diego Mutti UFLA diego.mutti@hotmail.com 

FENEAP 2 Luena Abigail UFMG luabigail@outlook.com 

PRO PUBLICA 
BR Cristiano Santos 

Mestrado PP- 
UFRGS cristiano_santos@outlook.com 

ANEPCP Lindijane Almeida  UFRN almeida.lindijane@gmail.com 

ANEPCP Maria Isabel Rodrigues FJP isabel.rodrigues@fjp.mg.gov.br 

SBAP Leonardo Secchi UDESC leosecchi@gmail.com 

    
GT de Propostas de Agenda para Eleições Municipais 

 
Instituição Indicad@ Instituição Email 

FENEAP 1 Bruna Santos Pereira IFB brunadosantos.p@gmail.com 

FENEAP 2 Paula Santos UFRN paulajsbrn@yahoo.com.br 

FENEAP 3 Luís Gustavo Perez FGV presidente@dagv.org.br 

PRO PUBLICA 
BR Ana Marina de Castro C.Mobilização - CLP anamarinadecastro@gmail.com 

PRO PUBLICA 
BR Felipe Drumond EPPGG - GOV MG felipe.a.drumond@gmail.com 

ANEPCP Magda de Lima Lucio UnB magdadelimalucio@gmail.com 

ANEPCP Edigilson Tavares UFRB edgilson@gmail.com 

SBAP Fernando Coelho 
 

fernandocoelho@usp.br 

    
GT de Comunicação Institucional 

 
Instituição Indicad@ Instituição Email 

FENEAP 1 Karine Wandy UDESC - FL karinewandy@gmail.com 

FENEAP 2 Olavo Santana UnB olavopsantana@gmail.com 

PRO PUBLICA 
BR Karimi Gorri UFABC karimi.gorri@gmail.com 

ANEPCP Rodrigo Horochovski UFPR rodrigoh33@gmail.com 

ANEPCP Augusto Tavares UFCA augusto.tavares@ufca.edu.br 

    
GT de Mobilidade Acadêmica 

 
Instituição Indicad@ Instituição Email 



 

FENEAP 1 Ricardo Rufino UFCA ricardorufino92@gmail.com 

FENEAP 2 Felipe Berenguer FGV felipekb123@gmail.com 

ANEPCP 
Marco Antônio Carvalho 
Teixeira FGV Marco.Teixeira@fgv.br 

ANEPCP Sergio Fonseca UNESP saf@fclar.unesp.br 

 


