
Aos 12 dias do mês de março de 2015, foi realizado na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte o XV Fórum de Coordenadores e Professores do
Campo de Públicas com a representação de 19 Instituições do Campo de
Públicas. O Fórum iniciou-se com a inversão da pauta para discussão do I
Encontro Nacional do Campo de Públicas antecedendo a discussão acerca
da  criação  da  Associação  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  do  Campo  de
Públicas.  Representantes  da  coordenação  da  comissão  científica  do  I
Encontro iniciaram a exposição. O Professor Sérgio Fonseca apresentou a
composição da coordenação da comissão científica e informou que em suas
reuniões  decidiu-se  que  o  local  de  realização  do  Encontro  passará  da
UnB/BSB para a ESAF, que oferece condição de alojamento, possibilitando
uma  menor  dispersão  além  de  espaços  diversos  para  realização  dos
trabalhos.  Outra  vantagem  na  alteração  do  local  é  o  baixo  custo  do
alojamento sendo cobrado pela ESAF aproximadamente quarenta reais por
pessoa/dia. A ESAF já está reservada entre os dias 30/11 a 02/12/2015. O
professor  informou  ainda  que  o  sistema  de  gestão  para  submissão  de
trabalhos é um dos itens de maior custo do Encontro (aproximadamente
seis mil reais) em relação aos demais. É preciso aprovar esse orçamento,
para  prosseguir  com  os  trabalhos.  O  sistema  deve  realizar  a  gestão
completa da submissão de resumos e de trabalhos. A professora Maria do
Livramento sugeriu verificar se o SIGAA-EVENTOS da UFRN poderia atender
a  essa  demanda,  pois  tal  sistema  não  teria  custo  para  o  Encontro.  O
professor Edgilson Tavares informou que há também o sistema Plataforma
de Encontros Universitários (PEU), mas de porte menor e também sem custo
para o Encontro. Considerando o pequeno espaço de tempo até a realização
do evento é preciso optar por uma solução rápida e de baixo custo, motivo
pelo  qual  foi  constituída  comissão  composta  pelos  professores  Edgilson
Tavares, Augusto Tavares e Fernando Cruz que compararão os dois sistemas
(UFRN e PEU) para verificar qual será utilizado para recepção dos resumos,
trabalhos e publicação dos Anais do Encontro. Será realizada uma análise
técnica pela comissão até o dia 31/03/2015, ocasião na qual apresentará o
sistema  que  será  utilizado.  Em  seguida  passou-se  à  apresentação  da
chamada de trabalhos. A professora Sulivan informou que a AT10, para a
qual  ainda  não  foi  elaborada  ementa,  já  está  sendo  trabalhada,
comprometendo-se o líder da AT, Professor Mário Aquino, a enviar a ementa
à coordenação da comissão científica até o dia 14/03/15. A ementa da AT9
ainda  não  foi  encaminhada  à coordenação  da  comissão.  O  versão
readequada, mais enxuta, do conteúdo das demais ementas apresentadas
foi  aprovada  pelos  presentes.  Sendo  assim,  a  coordenação  da comissão
científica revisará e padronizará a redação das ementas no que se refere à
forma.  A  professora  Maria  do  Livramento  ponderou  que  talvez  seja
necessário ampliar a ementa da AT1 visando contemplar todos os cursos e
suas particularidades. Contudo o grupo entendeu que o que porventura não
esteja contemplado poderá ser  abordado nas sessões livres.  O professor
Edgilson Tavares alertou que é um risco muito grande não delimitar a AT1,
pois pode aparecer de tudo. A professora Maria Isabel esclareceu que por
ser o primeiro Encontro, a intenção é deixar amplo para que seja possível



conhecer  o  que  está  sendo  tratado  nesta  temática,  ficando  a  comissão
responsável pela seleção dos trabalhos. O professor Carlos Etulain voltou a
mencionar acerca da amplitude da AT1 ressaltando alguns pontos discutidos
nas  reuniões  do  Grupo  de  Trabalho  constituído  pelo  INEP  que  seriam
necessários. O professor Fernando Abrucio sugeriu que seja inserido um ou
outro  tema  e  seja  acrescida  a  palavra  “e  outros”.  A  professora  Sandra
Gomes sugeriu uma sessão livre sobre Diretrizes Curriculares Nacionais do
Campo de Públicas. As AT’s 9 e 10 permanecerão e serão analisadas pela
coordenação da comissão científica do encontro. O professor Carlos Vainer
sugeriu a inclusão, na chamada de trabalhos, de um texto que introduza a
temática e o objetivo do evento, substituindo parte da chamada. A proposta
foi aprovada pelos presentes. Em seguida foi discutido o cronograma para
realização  do  Encontro.  A  professora  Lindijane  Almeida  ressaltou  a
importância na definição do prazo para redação do paper. As sessões livres
serão  coordenadas/organizadas  e  terão  os  trabalhos  analisados  por  uma
comissão  constituída  pelos  professores:  Luciana  Lima;  Francisco  Raniere;
Alex  Bruno;  e  Augusto  Tavares.  O  cronograma aprovado  foi  o  seguinte:
Chamada dos trabalhos – 2 de abril  de 2015; Prazo final para envio dos
resumos expandidos – de 3 de abril a 1º de junho de 2015; Divulgação dos
trabalhos aceitos,  pôsteres e propostas de sessão livre –  15 de julho de
2015;  Prazo  final  para  envio  de  trabalhos  completos  (ANAIS)  –  30  de
setembro de 2015; Abertura de inscrição –1º de setembro de 2015; Início do
Encontro – 30 de novembro de 2015. O calendário foi aprovado. Ressaltou-
se que embora a submissão seja apenas do Resumo Expandido, a carta de
aceite  deverá  ser  do  trabalho  completo,  para  facilitar  a  obtenção  de
financiamento  pelo  participante  que  tenha  interesse.  As  sessões  livres
deverão ser auto financiadas. A comissão responsável pelas sessões livres
elaborará as diretrizes devendo submetê-las à aprovação pela coordenação
da  comissão  científica  do  Encontro.  No  caso  das  atividades  artísticas  e
culturais os alunos deverão ser envolvidos.  Os posters serão submetidos
dento das áreas temáticas. A coordenação da comissão científica definirá as
instruções para submissão. Finalizada a chamada, foram levantadas outras
pendências em relação ao Encontro: - Gastos com convidados tais como:
passagem,  estadia,  transporte  e  quem  serão  eles?;  -  Apoio  Logístico
(procurar  envolver  estudantes  da  UNB  e  FENEAP);  -  Quem  receberá  as
inscrições; - Como captar recursos?; - Material para participantes; - A arte do
evento  será  definida  pela  UnB  que  compõe  a  comissão  organizadora;  -
Verificar prazos das agências financiadoras; - Construção do site; -  Coffee
Break (o valor arrecadado com a inscrição financiará esse item); - Quantos
trabalhos poderão ser aceitos? (Para esta definição é preciso confirmar o
espaço físico disponível); - Divulgação do evento; - Anais; - Comunicação/
sinalização  interna  do  evento.  O  professor  Jaime  Crozatti  procurará
estruturar a questão referente aos custos do Encontro, inclusive prestação
de  contas  ao  final,  supervisionado  pela  comissão  cientifica;  o  professor
Valdemir  Pires  também  foi  indicado  para  realização  desta  atribuição.  O
professor  Edgilson  Tavares  disponibilizará  modelos  de  solicitação  de
financiamentos;  além  disso,  sugeriu  que  o  site  do  Encontro  não  seja



vinculado ao sistema. A UnB verificará se pode ficar responsável pelo site.
De  acordo  com  os  palestrantes  escolhidos,  é  preciso  verificar  se  será
necessário  tradução simultânea.  Decidiu-se convidar  o  professor  Bresser,
que  provavelmente  virá  sem  custo.  Decidiu-se  ainda  abrir  consulta  de
possíveis  palestrantes  na  lista  do  campo  para  que  a  coordenação  da
comissão científica receba e analise as sugestões. É preciso definir quantos
convidados  serão  e  se  os  colegas  que  participarão  da  II  Conferência
Internacional  em  Políticas  Públicas  em  Milão  no  mês  de  julho  poderão
convidar algum palestrante. Nesse sentido voltou-se à discussão acerca de
quem arcará com esse custo. O professor Carlos Vainer sugeriu que sejam
convidados  os  professores  Boaventura  de  Sousa  Santos.  Os  nomes  de
Michael Howllet e Ramesh também foram mencionados. Após um intervalo
para almoço, o Fórum foi retomado com a discussão acerca do Estatuto da
Associação.  Iniciou-se  a  discussão  com  a  leitura  do  Estatuto  preliminar.
Artigo 1º  -  a  sede será  em Brasília  conforme já  havia  sido decidido em
Fóruns  anteriores.  O  endereço  da  sede  será  o  da  UnB.  Artigo  4º,  II,  a
nomenclatura é a utilizada igual nas DCN’s e no INEP mas englobam todos
os  cursos  do  Campo  de  Públicas,  logo  essa  relação  não  é  exaustiva.  A
questão da denominação já foi esgotada em reuniões anteriores: Associação
Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP). Em relação
às  discussões  acerca  do  Capítulo  I  decidiu-se  inserir  no  artigo  2º  a
denominação  de  Campo  de  Públicas  contida  na  carta  de  Brasília  e
transformar o  caput do artigo 2º em paragrafo único do artigo 1º. Foram
realizadas alterações na redação do documento proposto. Foram excluídos
itens  repetidos.  O  artigo  5º  foi  excluído  por  se  tratar  de  questões
operacionais. Todas as alterações realizadas foram em comum acordo. Após
uma longa discussão acerca do Capítulo III que se refere à filiação, não foi
possível  decidir  pela  filiação  institucional  ou  híbrida,  motivo  pelo  qual
decidiu-se por encerrar os trabalhos e retomá-los no dia seguinte já com a
votação acerca desta questão.
Aos 13 dias do mês de março de 2015, o XV Fórum de Coordenadores e
Professores do Campo de Públicas foi retomado com a votação acerca da
possibilidade de filiação: a maioria decidiu pela proposta de filiação híbrida.
Este  modelo  governativo/institucional  aumenta  inclusão  de  pessoas  na
medida em que permite a filiação individual e, ao mesmo tempo, reserva o
direito à voto aos membros associados, isto é, as instituições de ensino e
pesquisa do Campo.  A professora Sandra Gomes lembrou que no futuro,
com o pleno funcionamento,  pode ser  necessária  a revisão da estrutura
governativa que será decidida na Assembleia de hoje. Passou-se à discussão
acerca da estrutura da diretoria da Associação. A professora Magda Lúcio
ressaltou que a estrutura da diretoria deve representar o espírito do campo
e deve ser capaz de institucionalizá-lo. O professor Carlos Etulain ressaltou
que  a  Associação  existe  por  causa  do  campo.  A  diretoria  deve  agir
estrategicamente/institucionalmente  buscando  os  cursos  que  ainda  não
fazem parte do Fórum. Após uma longa discussão resolveu-se votar acerca
dos órgãos que compõe a estrutura da Associação. A proposta aprovada por
unanimidade  foi:  presidência,  secretaria  executiva,  diretoria  financeira,



diretoria de pesquisa, diretoria de ensino, diretoria de extensão e diretoria
de comunicações. A outra proposta era: presidência, secretaria executiva,
diretoria financeira, diretoria acadêmica e diretoria de articulação. Concluída
a elaboração do estatuto e aprovado por unanimidade encerrou-se a reunião
do  XV  Fórum de  Coordenadores  e  Professores  do  Campo  de  Públicas  e
instaurou-se  a  Assembleia  Geral  para  aprovação  do  estatuto.  Para
instauração  da  Assembleia  foi  constituída  uma  mesa  diretora  pelos
professores  Sandra  Gomes  e  Carlos  Etulain.  A  proposta  de  estatuto  foi
apreciada e aprovada por unanimidade pelos membros representantes das
19  instituições,  conforme  anexo.  Em  seguida  iniciou-se  a  eleição  para
composição da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal. Os
membros desses órgãos terão mandato até 31/12/2015. Alguns nomes de
professores atuantes no Campo mas não presentes na Assembléia foram
aventados  para  preencher  alguns  cargos.  No  entanto,  os  presentes
avaliaram que não havia tempo hábil para consultar os participantes não
presentes - visto que muitos professores já estavam próximos de partir para
o aeroporto - ou mesmo indicar nomes sem consulta e que, desta forma,
somente  os  presentes  poderiam  se  candidatar  para  esta  primeira
composição até a Assembléia prevista para ocorrer no I Encontro do Campo
em Brasília.  Abriu-se espaço para formação de chapas. Foi inscrita chapa
única: Fernando Abrucio (Presidente), Magda Lúcio (Secretaria Executiva),
Jaime Crozatti (Diretoria Financeira), Sérgio Fonseca (Diretoria de Pesquisa),
Augusto  Tavares  (Diretoria  de  Extensão),  Sulivan  Fischer  (Diretoria  de
Ensino), e Sandra Gomes (Diretoria de Comunicações). A diretoria foi eleita
por unanimidade (19 instituições).  Iniciou-se a inscrição de candidatos ao
Conselho Fiscal: Maria Isabel Rodrigues, Maria do Livramento Clementino,
Luiz  Mafra,  Christiana Freitas,  Luciana Lima, e José Maria da Nóbrega Jr.,
sendo  os  três  últimos  suplentes.  A  composição  do  Conselho  Fiscal  foi
aprovada  por  unanimidade.  Em seguida,  iniciaram-se  as  inscrições  para
composição do Conselho Consultivo: Professores Alex Bruno do Nascimento,
Carlos  Vainer,  Carlos  Etulain,  Edgilson  Tavares,  Francisca  Silvania  Monte,
Gabriela Lotta, Geralda de Miranda, Janice Bogo, Lindijane Almeida e Maria
Aparecida da Silva. A composição do Conselho Consultivo foi aprovada por
unanimidade.  Sendo  assim,  foi  finalizada  a  Assembleia  e  fundada  a
Associação  devendo  a  Secretaria  Executiva  formalizar  o  procedimento
necessário  para  o  registro.  As  instituições  presentes,  por  meio  de  seus
representantes, seguem abaixo.



Lista  de  Participantes  do  XV  Fórum de  Coordenadores  e  Professores  do
Campo de Públicas. UFRN, campus Natal, 12 e 13 de março de 2015

Nome Instituição

Cargo ou
Função

Tipo de
curso

Nome do
Curso Modalidade

Alan Daniel Freire de 
Lacerda UFRN

vice-chefe 
depart. Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Alex Bruno F. M do 
Nascimento UFCG professor Tecnólogo

Tecnólogo em 
Gestão Pública presencial

Augusto de Oliveira 
Tavares UFCA Coordenador Bacharelado

Administração 
Pública: Gestão
Pública e Social presencial

Carlos Raul Etulain Unicamp professor Bacharelado
GPP e 
Adm.Pública presencial

Carlos Vainer UFRJ Coordenador Bacharelado

Gestão Pública 
para o 
Desenvolvimen
to Econômico e
Social presencial

Christiana Soares de 
Freitas UnB professor Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Edgilson Tavares de 
Araújo UFRB

Coord. de 
Curso Tecnólogo

Curso Superior 
em Tecnologia 
de Gestão 
Pública presencial

Fernando José Vieira 
Torres UFPB

Coord. de 
Curso Tecnólogo

Tecnologia em 
Gestão Pública presencial

Fernando Luiz 
Abrucio FGV-SP

Coord. de 
Curso Bacharelado

Administração 
Pública presencial

Fernando Manuel 
Rocha da Cruz UFRN professor Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Francisca Silvania de 
Sousa Monte UFC 

Coord. de 
Curso Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Francisco Raniere 
Moreira da Silva UFCA professor Bacharelado

Administração 
Pública: Gestão
Pública e Social presencial
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Gabriela Lotta UFABC
Coord. de 
Curso Bacharelado

Bacharelado de
Políticas 
Públicas presencial

Geralda Luiza de 
Miranda

UFMG
professor Bacharelado

Gestão Pública presencial

Hironobu Sano UFRN professor
Mestrado 

Prof Gestão Pública presencial

Jaime Crozatti USP
Coord. de 
Curso Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Janice Mileni Bogo UDESC
Coord. de 
Curso Bacharelado

Administração 
Pública EaD

Joana Tereza Moura UFRN professor Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

José Maria Pereira da
Nóbrega Júnior UFCG professor Tecnólogo Gestão Pública presencial

Lindijane de Souza 
Bento Almeida UFRN

chefe de 
Dep. Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Luciana Leite Lima UFRGS
Coord. de 
Curso Bacharelado

Políticas 
Públicas presencial

Luiz Antonio Staub 
Mafra

UNIFAL-
MG

Vice-coord 
curso Bacharelado

Administração 
Pública - 
Bacharelado presencial

Magda de Lima Lucio Unb
Coord. de 
Curso Bacharelado

Gestão de 
Politicas 
Publicas presencial

Maria Aparecida da 
Silva UNILAB

Coord. de 
Curso Bacharelado

Administração 
Pública

presencial 
e a 
distância

Maria do Livramento 
Miranda Clementino UFRN professor Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Maria Isabel Araújo 
Rodrigues FJP/MG

Coord. de 
Curso Bacharelado

Administração 
Pública presencial
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Sandra Cristina 
Gomes UFRN

Coord. de 
Curso Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas presencial

Sergio Azevedo 
Fonseca Unesp professor Bacharelado

Administração 
Pública presencial

Sulivan Desiree 
Fischer UDESC

Coord. de 
Curso Bacharelado

Administração 
publica presencial

Zoraide Souza 
Pessoa

UFRN

professor Bacharelado

Gestão de 
Políticas 
Públicas

presencial


