
 
 

 
 

Ata III Reunião da Diretoria da ANEPCP 02/05/2016 - 16-18 hs - Realizada por Skype. 

 

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

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

Sergio Azevedo Fonseca justificaram ausência.  

Pontos da pauta abordados e deliberações tomadas: 

1) Resumo dos principais pontos da última reunião. 

2) Documento Orientador para subsidiar os avaliadores nos processos de avaliação in 

loco referente aos cursos do Campo de Públicas: Lindijane informou que a SERES ainda 

não respondeu aos pedidos de esclarecimento enviados por e-mail pela ANEPCP em 

03/03/2016, solicitando nota técnica com maiores esclarecimentos sobre a 

nomenclatura dos cursos cobertos pelo documento orientador a partir das DCNs e se o 

conteúdo básico destas deve ser ofertado de forma obrigatória em todos os cursos 

que fizerem a adesão às diretrizes. Diante disso, deliberou-se pela realização de 

contatos com a SERES solicitando resposta imediata, além de visita ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE), para que este esclareça sobre a aplicabilidade das DCNs 

aos cursos, e posterior envio de ofícios às IES e órgãos de dirigentes (ANDIFES, CRUB), 

com esclarecimentos sobre o Campo de Públicas, as DCNs e a ANEPCP. Magda se 

responsabilizou pelos contatos necessários à execução dessas tarefas. 

3) Anais e publicações: a comissão de alunos da UnB responsável pela execução dos anais 

ainda não respondeu às demandas postas por Augusto e Sérgio para fechamento e 

divulgação dos anais. Os arquivos foram encaminhados à referida comissão para 

editoração. Está pendente ainda o levantamento das revistas para as quais poderão 

ser enviados os melhores trabalhos e o levantamento destes, a cargo de Sérgio. O livro 

organizado por Lindijane e Patrícia Vendramini (sobre os cursos do campo de públicas) 

será publicado pela Editora da UDESC, já tendo ISBN. Os curtos serão assumidos pela 

ANEPCP, conforme deliberação da reunião anterior.  

4) II Erecap: Lindijane e Augusto fizeram informes sobre o sucesso do evento, realizado 

na UFCA. Deliberou-se pela realização de encontros nos mesmos moldes nas demais 

regiões do país, inicialmente a cargo dos respectivos diretores. 

5) Questionário enviado ao Conselho Consultivo: para a organização de 3 volumes que 

identifiquem  “Os Fundamentos do Campo de Públicas”, apresentando os principais 

autores necessários para a formação dos alunos do Cursos do Campo de Públicas e 

tentando construir a identidade do campo de públicas, foi encaminhado questionário 

ao Conselho Consultivo indagando acerca dos teóricos e principais aspectos que 

deveriam ser tratados. O Conselho Consultivo ainda não respondeu. 

6) Articulações internas ao campo: Lindijane lembrou do convite para publicação do 

artigo em edição especial da Revista do Serviço Público. Conforme vá sendo elaborado, 

material deve ser enviado para Rodrigo, que criará uma pasta no Google Drive de 

modo que todos possam editar o texto. Carlos se responsabilizou por enviar arquivo 

contendo uma base teórica e uma proposta de estrutura para o texto. Lindijane e 

Augusto enviarão os instrumentos de coleta de dados aplicados aos egressos de seus 

cursos. Rodrigo irá compilar o material e fazer uma revisão do texto produzido 

coletivamente. Ainda dentro deste ponto, Rodrigo lembrou a necessidade de 



 
 

 
 

pagamento de domínios na internet para viabilização do portal do campo de públicas. 

Gestões serão realizadas junto a Valdemir Pires e as demais entidades envolvidas na 

estratégia de comunicação conjunta (Feneap e Associação de Profissionais) para 

colocação do portal no ar e divisão das despesas decorrentes. 

7) Financiamento: Magda informou sobre projeto contemplado que viabilizará ações da 

ANEPCP. 

8) Participação em eventos acadêmicos: Conforme deliberado na última reunião, Isabel 

submeteu e aprovou proposta de grupo para o CLACSO, que ocorrerá em 25 e 

26/05/2016 em New York. Carlos realizará a viagem e fará a apresentação. Foi 

também submetida mesa redonda para o Encontro da ANPOCS, tendo como 

coordenadores Carlos Etulain, Magda Lúcio, Rodrigo Horochovski e Augusto Tavares. 

9) Propostas para Gestão ANEPCP 2016/2018: Foi aprovada proposta de gestão.  

A próxima reunião ficou agendada para o dia 20/06/2016 às 16h. 

Magda de Lima Lúcio            

Augusto de Oliveira Tavares          

Carlos Raul Etulain           

Lindijane de Souza Bento Almeida         

Rodrigo Rossi Horochovski          

 


