Ata II Reunião da Diretoria da ANEPCP 28/03/2016 - 15-17 hs - Realizada por Skype.

Presentes à reunião: Augusto de Oliveira Tavares, Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento
Almeida, Magda de Lima Lúcio e Maria Isabel Araújo Rodrigues. Rodrigo Rossi Horochovski 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: em 13 de outubro de 2014, por meio
da Portaria nº 504, foi composta pelo Inep Comissão Técnica para as ações de
acompanhamento e a construção do Documento Orientador para subsidiar os
avaliadores nos processos de avaliação in loco dos cursos de Administração Pública e
também: Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e Políticas
Públicas. O Documento foi concluído, contudo ainda não foi homologado pelo Ministro
da Educação. Considerando que alguns cursos não tem se reconhecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos do Campo de Públicas, a homologação de tal
documento e/ou uma resposta da SERES aos pedidos de esclarecimento enviados por
e-mail pela ANEPCP em 03/03/2016 fazem-se urgentes. Magda informou que pretende
retomar esta discussão junto ao MEC na próxima semana, já que ocorreu uma troca
dos servidores responsáveis por esses processos. Lindijane informou que conseguiu
uma passagem para acompanhar Magda ao MEC para tratar desta questão.
3) Anais: Sérgio e Augusto já enviaram o material que já se encontra com os alunos
responsáveis na UnB. Em relação ao ISBN, Augusto ficará responsável por orientar o
aluno acerca de como obtê-lo. Será necessário perguntar ao Sérgio acerca do
levantamento das revistas para as quais podemos enviar os melhores trabalhos e se
ele já tem esse levantamento dos melhores trabalhos. Será disponibilizado, no site da
ANEPCP, os Anais do evento. Magda informou que existe recurso para a publicação de
um livro. Maria Isabel verificará com Abrucio se o livro organizado por Lindijane e
Patrícia Vendramini (sobre os cursos do campo de públicas) tem previsão de
publicação, pois caso não tenha, será possível utilizar esse recurso para sua
publicação.
4) Registro da nova diretoria da ANEPCP: Carlos Etulain indagou se a ata da Assembleia
de eleição da nova diretoria foi concluída, para que junto com a da lista dos presentes
ocorra o registro em cartório da nova diretoria. Magda informou que faltava apenas
completar alguns nomes e que providenciaria o encaminhamento para que Carlos
providencie o registro da nova diretoria.
5) Nota sobre a Associação de Egressos do Campo de Públicas: foi solicitado à Magda e
Lindijane que elaborassem uma nota sobre a criação da Associação de egressos.
Decidiu-se que a nota será em nome de toda a diretoria. Carlos Etulain elaborará uma
minuta e circulará para que os demais opinem.
6) II Erecap: Lindijane informou que na UFRN estão todos se organizando para participar.
7) Questionário enviado ao Conselho Consultivo: para a organização de 3 volumes que
identifiquem “Os Fundamentos do Campo de Públicas”, apresentando os principais
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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. Para que a diretoria analise as respostas visando desenhar os
volumes de acordo com as sugestões apresentadas pelo Conselho Consultivo é preciso
consultar Magda (que precisou se ausentar da reunião) acerca as respostas.
Articulações internas ao campo: Lindijane lembrou sobre o convite para publicar um
artigo em uma edição especial da Revista do Serviço Público, realizado na última
reunião. Resolveu-se que cada membro da diretoria escreverá um ensaio de 2 a 3
páginas sobre “Multidisciplinaridade e Políticas Públicas: experiências no Campo de
Públicas” que poderá ser enquadrado no terceiro eixo da chamada para publicação:
“Experiências inovadoras de formação continuada de servidores públicos”. O prazo
para encaminhamento dos textos para discussão será 25/04/2016. No artigo, será
verificada a possibilidade de entrevistar pelo menos um egresso de cada região, para
falar da experiência de atuação no campo de públicas.
Financiamento: na última reunião foi sugerida a elaboração de uma proposta a ser
submetida a agências de fomento. Tal assunto ficou para a próxima reunião.
CLACSO: Isabel tentará submeter uma proposta de grupo para o CLACSO, que ocorrerá
em 25 e 26/05/2016 em New York. A proposta será submetida em nome de Magda,
Isabel e Carlos. Caso seja possível um quarto organizador, Lindijane será incluída.
Isabel informou que não terá condição de ir, mas Carlos poderá realizar a viagem caso
o grupo seja aprovado. Isabel circulou a proposta por e-mail.
Proposta de mesa redonda – ANPOCS: será feita uma nova tentativa tendo em vista a
negativa da ST e GT. Lindijane informou que já existem dois resumos prontos, um
elaborado por ela e um elaborado por Magda. A ideia é que esses resumos sejam
enviados ao Carlos Etulain para que elabore a proposta. Sugeriu-se como
coordenadores da mesa redonda: Carlos Etulain, Sérgio Fonseca, Rodrigo Horochovski,
Augusto Tavares e Gabriela Lotta.
Propostas para Gestão ANEPCP 2016/2018: Se todos concordarem, a proposta poderá
ser aprovada por manifestações por e-mail.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 25/04/2016 às 16h.
Magda de Lima Lúcio
Augusto de Oliveira Tavares
Carlos Raul Etulain
Lindijane de Souza Bento Almeida
Maria Isabel Araújo Rodrigues

