
 

 
Ata VII Reunião da Diretoria da ANEPCP 29/09/2016 - 16:30-17:30 hs - Realizada por Skype. 

 

Presentes à reunião: Augusto de Oliveira Tavares, Lindijane de Souza Bento Almeida, Maria 

Isabel Araújo Rodrigues e Rodrigo Rossi Horochovski. Carlos Raul Etulain, Magda de Lima Lúcio 

e Sergio Azevedo Fonseca justificaram ausência. 

Pontos da pauta abordados: 

1) Discussão das pendências que precisam ser resolvidas e dos pontos de pauta da 

Assembleia que será realizada durante a Anpocs: a) é preciso fechar a prestação de 

contas da diretoria anterior antes da Assembleia. É preciso indagar à Magda se a 

contadora conseguiu seguir as instruções do Jaime para fechar a prestação de contas. 

b) Rodrigo encaminhará o ofício às instituições associadas, mas para isso precisamos 

descobrir como viabilizar o pagamento da anuidade, para isso precisamos da 

contadora. Considerando que tudo está parado dependendo da contadora, precisamos 

saber se ela está sendo paga para exercer estas funções. c) Precisamos do ISSN do I 

ENEPCP para informar na Assembleia. Rodrigo já está terminando a formatação dos 

Anais para divulgação na Anpocs. Nesse sentido considerando que Magda informou 

que uma gráfica foi paga para isso em dezembro/2015, precisamos solicitar o 

reembolso ou combinar a realização de outro trabalho pela gráfica. d) Precisamos 

estar com o domínio do portal registrado e com o portal no ar para informar na 

Assembleia e para disponibilizar os anais, as atas das reuniões da diretoria, as 

publicações e seminários. Precisamos saber se a pessoa responsável pelo portal foi 

paga para isso. e) É preciso resolver onde será sugerida a realização do II ENEPCP.  f) 

Rodrigo fará uma carta de agradecimento à Anpocs pela cessão gratuita do espaço 

para realização da Assembleia.  

A data da próxima reunião será combinada por e-mail. 
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