
 
 

 
 

Ata X Reunião da Diretoria da ANEPCP 17/02/2017 - 10:00-12:00 hs - Realizada por Skype. 

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

Almeida, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Rodrigo Rossi Horochovski, Sergio Azevedo Fonseca. 

Magda de Lima Lúcio justificou ausência. 

Pontos da pauta abordados: 

1) Questões administrativas: Carlos informou que está tentando gerar os boletos para 

pagamento da anuidade referente ao ano de 2016, mas não tem a lista completa dos 

associados. Tem apenas a lista das novas associações ocorridas no I Enepcp ocorrido 

em dezembro de 2015 em Brasília. De posse da lista correta será fácil gerar os boletos. 

Lindijane sugeriu buscar a lista dos associados com o prof. Pires. Carlos também 

consultará Sandra. A última opção será abrir uma chamada na lista. 

2) Pendências dos Anais: Rodrigo informou que precisa finalizar as pendências dos anais 

antes de se envolver com outras questões da Anepcp. Sendo assim, ele fará uma lista 

geral para resolver todas as pendências anteriores, até para que seja possível colocar o 

portal no ar. Todos concordaram. 

3) Organização do II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas:  

Carlos informou que precisa se dedicar às questões administrativas e sugeriu que a 

Comissão Científica do II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 

Públicas seja convidada para participar da idealização do evento, posto que todos os 

diretores estão atarefados. Lindijane informou que a Comissão não está fechada, pois 

na Assembleia realizada em Caxambu se candidataram: Gabriela Lotta, Alcides Gussi, 

Edigilson, Regina, Marta Farah e Marcos Aquino. Discutiu-se a necessidade de realizar 

o convite e envolver tais professores na discussão referente à concepção do II Enepcp. 

Chegou-se ao consenso que o convite deve ser realizado pela Magda, que é a 

responsável pela organização do evento. Lindijane sugeriu recuperar o edital anterior e 

utilizá-lo como base para organização do evento e para elaboração do edital a ser 

submetido ao Banco do Brasil. Utilizando o google drive iniciou-se a elaboração 

conjunta de um Calendário para o II Enepcp. Chegou-se ao consenso de realização do 

evento em 22, 23 e 24/11/17, sendo a sua abertura no dia 22/11/2017. O tema será 

“Democracia e Direitos: dimensões das políticas públicas e sociais”. O calendário 

encontra-se anexado a esta ata. Resolveu-se por manter as sessões livres. Em relação 

às sessões temáticas, será verificado junto aos coordenadores se as sessões serão 

mantidas, excluídas ou alteradas. Será ainda verificado com os coordenadores, se 

serão indicados novos coordenadores. Lindijane encaminhará e-mail aos 

Coordenadores realizando a consulta acerca do interesse em permanecer na 

coordenação ou indicar novos coordenadores. Os membros da Diretoria que 

coordenaram sessões ou são próximos aos coordenadores, consultarão os 

coordenadores das sessões aos quais pertenceram. Considerando que as ementas 

foram aprovadas em Fórum, resolveu-se por não alterá-las. Rodrigo ressaltou a 

importância dos trabalhos serem submetidos via plataforma. O ideal seria que isso 

ocorresse via portal (Rodrigo verificará essa possibilidade). Se o portal não der certo, a 

ideia da UFRN é boa. O ISSN do I Enepcp ainda não foi liberado. É preciso verificar com 

a Magda o andamento disto. Rodrigo cobrará dos responsáveis um posicionamento 

até o final da próxima semana. Por fim, decidiu-se que a ata desta reunião será 



 
 

 
 

enviada à Luciana para que com estas informações preencha o edital a ser submetido 

ao Banco do Brasil. 

A próxima reunião não foi agendada. 

Anexo 

Lançamento do Edital do Encontro - 15 de março 

Prazo limite para envio de propostas de STs e SLs - 15 de abril 

Divulgação das STs e SLs aprovadas - 30 de abril 

Prazo limite para submissão de resumos e resumos expandidos no site do encontro - 30 de 

junho 

Prazo limite para divulgação dos trabalhos aceitos - 30 de julho 

Abertura das inscrições no site do encontro - 1º de setembro 

Prazo final para o envio dos trabalhos completos e dos pôsteres no site do encontro - 30 de 

setembro 

Início do encontro - 22 de novembro 
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