
 
 

Ata I Reunião da Diretoria da ANEPCP - 29/02/2016 – 17-19 hs - Realizada por Skype. 

 

Presentes à reunião: Augusto de Oliveira Tavares, Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento 

Almeida, Magda de Lima Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Rodrigo Rossi Horochovski, 

Sergio Azevedo Fonseca. 

Pontos da pauta abordados e deliberações tomadas: 

1) Ofício Seres: em uma primeira leitura verificou-se que o Ofício não respondeu à 

primeira questão que indagou acerca da necessidade de alteração da nomenclatura 

dos cursos. Magda informou que pós contato com as professoras Sulivan e Sandra uma 

análise da resposta da Seres será feita pelas referidas professoras uma vez que as 

mesmas foram responsáveis pela compilação de dúvidas relacionadas ao processo de 

adequação dos Cursos do Campo as DCNs, levantadas por meio de uma consulta 

realizada no e-mail do campo. A ideia é verificar a conformidade do ofício com as 

demandas da Anepcp, remetendo à diretoria o resultado da análise, para eventuais 

novos encaminhamentos. 

2) Anais: Augusto repassa para Rodrigo relação de trabalhos aprovados; Rodrigo faz 

cruzamento de nomes de inscritos com nomes de autores dos trabalhos, para elaborar 

lista de trabalhos apresentados. Sergio vai elaborar lista de trabalhos indicados para 

publicação pelas coordenações de STs. Sergio e Magda vão consolidar lista de 

periódicos com interesse em publicar artigos. Na próxima reunião serão acertados os 

procedimentos necessários para a publicação dos Anais do evento. Magda informou a 

existência de um montante de recursos disponíveis exclusivamente para publicação de 

um livro do evento, o qual será desenhado pós conclusão dos Anais e indicação dos 

trabalhos para as Revistas interessadas em publicar um Dossiê do I ENEPCP.  

3) Articulações internas ao campo: Magda deu prosseguimento, durante recente viagem 

ao Cariri e a Natal, a entendimentos para o maior estreitamento de laços entre 

Anepcp, Feneap e Associação de Egressos, debatendo possibilidades de maior número 

de ações conjuntas. A professora informou a sugestão dos alunos, em reunião 

realizada em Natal com representantes da FENEAP (Felipe Drumond e Mateus) e da 

futura Associação dos Egressos (Mikael e Thiago), de construção de um “Portal do 

Campo de Públicas” que abrigasse todas as instituições (docentes/discentes) e redes 

sociais. Além disso, o professor Rodrigo fez um relato dos encaminhamentos tomados 

em uma reunião realizada com os representantes das instituições para consolidação 

da proposta. Sugere-se, como indicativo desta reunião, para a criação de um portal 

conjunto, que a Feneap e a Associação atuem em conjunto para viabilizar a proposta. 

A professora Magda levantou a ideia de aproveitar a plataforma do evento, uma vez 

que foi gasto recurso e é possível iniciar por meio deste domínio. Foi noticiado que 

durante o Eneap, que ocorrerá em Natal, será realizado o II Fórum de Professores, 

coordenadores e egressos do Campo de Públicas. A professora Lindijane, como anfitriã 

do evento, assinará os convites em conjunto com a comissão organizadora do evento 

para possibilitar que as instituições se organizem em relação à aquisição de passagem 

e pagamento de diárias. Sugere-se que os membros da diretoria da ANEPCP tentem se 

organizar para realizar uma reunião presencial durante o Eneap. Lindijane recebeu um 



 
 

convite para publicar um artigo em uma edição especial da Revista do Serviço Público, 

mas ampliou o seu convite para os membros da diretoria, destacando que considera 

de fundamental importância a ANEPCP publicar no terceiro eixo - “Experiências 

inovadoras de formação continuada de servidores públicos”. Os membros 

concordaram com a ideia e decidiram que a diretoria elaborará um artigo a ser 

submetido à Revista do Serviço Público, que tratará dos “30 anos de ENAP, 30 anos de 

Escola de Governo, 30 anos de formação continuada em Administração Pública” em 

seu eixo 3 “Experiências inovadoras de formação continuada de servidores públicos”. 

4) II Erecap: Lindijane, Augusto e Magda irão participar, em nome da diretoria, do I 

Seminário de Regionalização da ANEPCP. Esse seminário faz parte da proposta de 

gestão do mandato da professora Magda. A professora Lindijane esclareceu que estará 

levando um ônibus com 44 alunos da UFRN e que serão enviados convites da ANEPCP 

para a participação das instituições públicas e privadas da região Nordeste do país, que 

contemplam cursos do Campo de Públicas, com o objetivo de realizar um debate e 

uma divulgação do Campo de Públicas e do papel da ANEPCP no que tange o ensino, a 

pesquisa e a extensão no Campo de Públicas. O mapeamento com os nomes e e-mails 

dos coordenadores dos diversos cursos já havia sido encaminhado para os membros 

da diretoria. Além disso, a Lindijane também falou da ideia de realizar o II Seminário 

de Regionalização da ANEPCP durante o ENAPGS que será realizado em maio na cidade 

de Porto Alegre. A sua sugestão é realizar o II Seminário de Regionalização na região 

sul do país com o apoio das professoras Luciana Lima e Leticia da UFRGS, instituição 

que realizará o ENAPGS. Além disso, Lindijane sugere que a ANEPCP envie proposta de 

grupo de trabalho para o período 2016-2019 do CLACSO, conforme VIII Convocatória 

do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO). Frise-se que o prazo para 

envio de propostas se encerrará no dia 30 de abril de 2016. Por fim, a professora 

Lindijane informou que foi submetido à ANPOCS uma proposta de ST sob coordenação 

das professoras Magda e Lindijane e um SPG sob coordenação de Lindijane e Luciana 

Lima, uma vez que o prof. Sergio não respondeu o e-mail em tempo hábil para cumprir 

o cronograma do evento, o que se explica pelo envio do referido e-mail no último dia 

do período para submissão de SPG.   

5) Financiamento: sugere-se como pauta para próxima reunião a elaboração de uma 

proposta a ser submetida a agências de fomento (seja para projetos de extensão 

conforme sugestão dada pelo professor Edgilson na Assembléia de Brasília, seja para 

realização de eventos). Nesse caso, a diretoria da ANEPCP entraria como uma rede de 

pesquisa em Gestão Pública. Sérgio e Augusto trabalharão na formulação da proposta. 

Foi mencionado brevemente a necessidade de pensar no processo de pagamento de 

anuidades. 

6) SBAP: Lindijane, Magda e Rodrigo irão participar, no próximo dia 12 de maio, de 

reunião da SBAP (a convite), ocasião na qual farão uma apresentação em nome da 

ANEPCP, sob o título “Desafios para a articulação entre a graduação e a pós-graduação 

no Campo de Públicas no Brasil”.  

7) Propostas para Gestão ANEPCP 2016/2018: Magda enviou a proposta por e-mail para 

que os demais membros da Diretoria se manifestem. Tais propostas serão tratadas na 

próxima reunião. 



 
 

8)  Outros: Carlos Etulain lembrou acerca da necessidade de registro em cartório da nova 

diretoria. Para isso é necessário juntar a ata da Assembleia de eleição da nova diretoria 

e a da lista dos presentes. Lindijane informou que foi dado um primeiro passo pela 

Diretoria de Ensino, dada a reunião realizada com Magda em Natal, para a organização 

de 3 volumes que identificassem  “Os Fundamentos do Campo de Públicas”. O objetivo 

é apresentar os principais autores necessários para a formação dos alunos do Cursos 

do Campo de Públicas. A proposta visa construir a identidade do campo de públicas, 

para isso, o Conselho Consultivo seria consultado acerca dos teóricos e principais 

aspectos que deveriam ser tratados. A proposta inclui um volume com autores 

clássicos, um com autores contemporâneos e um com artigos de 

professores/pesquisadores do Campo. Foi feito um formulário eletrônico, via google 

docs, para, em seguida, ser enviada ao Conselho Consultivo e pós recebimento das 

respostas a diretoria fará uma análise visando desenhar os volumes de acordo com as 

sugestões. Discutiu-se acerca da necessidade de criação de uma revista do campo de 

públicas.  

A próxima reunião ficou agendada para o dia 21/03/2016 às 15h. 
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