
 
 

 
 

Ata IV Reunião da Diretoria da ANEPCP 01/07/2016 - 16-18 hs - Realizada por Skype. 

 

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

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

Sergio Azevedo Fonseca justificaram a ausência. 

Pontos da pauta abordados: 

1) Informe: o Inep informou que o Documento Orientador para subsidiar os avaliadores 

nos processos de avaliação in loco referente aos cursos do Campo de Públicas já está 

pronto, mas não informou sobre a sua aplicabilidade. O Mec encaminhou Nota 

Técnica aclarando o entendimento sobre o pertencimento dos Cursos do Campo de 

Públicas à DCN de Administração Pública, contudo ainda existe uma pendência de 

resposta do Mec a um Ofício da Anepcp acerca da aplicabilidade das DCN aos cursos 

do Campo de Públicas. É preciso cobrar ao Mec uma resposta à esse Ofício. 

2) Anais e publicações: Augusto informou que o trabalho estava encaminhado e que 

faltava apenas o contato com a editora. Anteriormente havia sido decidido que seriam 

dois volumes e em e-book. Magda precisa informar onde os Anais serão publicados. É 

preciso realizar Assembleia para decidir onde será o próximo evento. 

3) Questionário enviado ao Conselho Consultivo: é preciso verificar se todos os membros 

do conselho consultivo receberam o questionário. Lindijane enviará o e-mail com o link 

para Isabel que encaminhará aos membros do Conselho Consultivo solicitando uma 

resposta. A Diretoria manifestou preocupação na urgência desta interação, já que na 

última Assembleia realizada esta questão foi fortemente debatida, tendo sido 

verificada a necessidade de maior participação do Conselho Consultivo. 

4) Participação em eventos acadêmicos: no Eneap que ocorrerá em Natal será realizado o 

II Fórum de Egressos, Coordenadores e Professores. Os professores que tenham 

interesse em participar deverão manifestar interesse a fim de que seja providenciado 

convite personalizado. Carlos informou que os organizadores da Anpocs financiarão as 

despesas com deslocamento de um membro participante da mesa. Por participarmos 

em duas mesas ocorreu dúvida se haveria financiamento para duas ou uma pessoa. 

Registrou-se a participação da Anepcp em 12/05 no III Encontro Brasileiro de 

Administração Pública da Sbap; em 25 e 26/05 no International Symposium CLACSO-

OLA/The New School realizado em Nova York (Carlos solicitará ao Clacso um 

certificado para os demais que participaram da submissão do resumo); e em 15 e 

16/06 no I Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública Udesc Esag 2016. Foi submetido 

artigo para Revista do Serviço Público, edição especial 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”. Foi apresentada a possibilidade de submeter 

trabalho à 9ª Conferência Internacional sobre Educação, Pesquisa e Inovação - Iceri 

2016 que ocorrerá em Sevilha entre 14 a 16/11/16; o prazo para submissão do resumo 

é 14 de julho. Rodrigo se propôs a iniciar a elaboração do resumo e enviar no e-mail. 

Neste trabalho pode ser dada continuidade ao artigo submetido à Revista do Serviço 

Público. Importante registrar que entre os dias 19 a 21/05 ocorreu na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul o IX Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão 



 
 

 
 

Social – Enapegs: o GT 10 – “Tendências no Campo de Públicas” recebeu 36 

submissões de trabalhos, sendo o GT que recebeu o maior número de submissões. 

5) Discutiu-se acerca da necessidade de realização de um investimento para um sistema 

de vídeo conferência para que as reuniões da diretoria possam ser realizadas sem 

problemas de conexão e interferências. Rodrigo pesquisará esta possibilidade. 

6) Articulações internas ao campo: Rodrigo iniciará o processo que busca viabilizar 

colocar o portal do Campo de Públicas no ar. 

7) Algumas questões burocráticas foram levantadas, mas serão tratadas diretamente 

com Magda. 

Em vista da ausência de Magda e Sergio, não ocorreram deliberações. A próxima reunião ficou 

agendada para o dia 14/07/2016 às 15h. 

Maria Isabel Araújo Rodrigues          

Augusto de Oliveira Tavares          

Carlos Raul Etulain           
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Rodrigo Rossi Horochovski          

 


