
 
 
 

 
 

Ata XVI Reunião da Diretoria da ANEPCP 20/10/2017 - 16:00-17:00 hs - Realizada por Skype 

Presentes à reunião: Magda de Lima Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Sergio Azevedo 

Fonseca e Carlos Raul Etulain. Lindijane de Souza Bento Almeida, Augusto de Oliveira Tavares e 

Rodrigo Rossi Horochovski justificaram ausência.  

Pontos da pauta abordados: 

1) Administrativo: o registro da Anepcp foi resolvido, permitindo que os boletos 

referentes ao ano de 2017 fossem impressos. As Escolas que precisam da 

documentação da Anepcp não conseguirão pagar, pois somente com o registro será 

possível à contadora dar entrada na documentação necessária. O site da Anepcp 

precisa conversar com o site do Encontro. É importante que os membros da Diretoria, 

permaneçam na sexta após o evento para realizar os fechamentos necessários e deixar 

tudo encaminhado para a próxima diretoria. 

2) II ENEPCP: Magda informou que impetrou recurso em relação à negativa da FAP. 

Informou também que as pessoas que estão solicitando Mesa Redonda estão sendo 

orientadas a pagar a taxa de inscrição e obter mais 80 inscrições; em se tratando de 

Instituições, que aportem o valor mínimo de R$ 1.000,00 para patrocinar o evento. 

Informou que obteve R$ 7.000,00 na Unb para aquisição de passagem aérea. Magda 

buscará apoio financeiro junto aos Sindicatos e Cooperativas. Semana que vem haverá 

reunião com o BID. Foi feita reunião com a Enap, que tentará arcar com o custo de 

alguma passagem nacional. Representantes da Enap participarão da mesa de abertura 

e da mesa sobre Núcleo Docente Estruturante. Terá uma reunião com a Confederação 

Nacional de Municípios que também participarão da marcha pela gestão pública. Será 

providenciada uma relação de Coordenadores de Curso para realização de convite 

nominal para participação no Fórum (será consultado o Blog do Pires); Sérgio cuidará 

deste levantamento e convite. Serão redigidos textos para explicar sobre as mesas 

redondas. 

3) Assembleia que será realizada na ANPOCS: a programação do II Enepcp que encontra-

se atualmente disponível será encaminhada por Isabel ao Conselho Consultivo e 

Comissão Científica. Por falta de financiamento e por questões de trabalho, Carlos não 

irá mais à Assembléia (tentará participar por Skype), mas enviará a documentação 

para Lindijane. 

A próxima reunião será agendada posteriormente por e-mail. 
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