Ata V Reunião da Diretoria da ANEPCP 14/07/2016 - 15-16 hs - Realizada por Skype.

Presentes à reunião: Carlos Raul Etulain, Magda de Lima Lúcio e Maria Isabel Araújo Rodrigues.
Augusto de Oliveira Tavares, Lindijane de Souza Bento Almeida, Rodrigo Rossi Horochovski e
Sergio Azevedo Fonseca justificaram a ausência.
justificaram ausência.
Pontos da pauta abordados:
1) Anais e publicações: Magda está aguardando a resposta da editora quanto ao valor
para fechar a publicação. Serão organizadores os alunos da UnB, Augusto, Sérgio,
Lindijane e Magda. O título será: “Caderno de Trabalhos do I Encontro da Associação
Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas”. Será em forma de e-book, pois
serão 1.200 páginas. A edição do e-book será paga com o dinheiro da UnB.
2) Questionário enviado ao Conselho Consultivo: o questionário já foi encaminhado e é
preciso verificar se todos receberam para que Maria Isabel possa cobrar e verifique no
Conselho Consultivo quem gostaria de participar da elaboração da Coleção. Magda
sugeriu 3 volumes: clássicos nacionais, clássicos internacionais e contemporâneos. Em
seguida precisamos encontrar uma editora para distribuir. Magda sugeriu a editora
Boitempo que tem uma boa distribuição, motivo pelo qual fará contato com a editora.
Esses livros serão recomendados para organização de disciplinas do campo de públicas
e serão organizados pela Diretoria da Anepcp. Essa coleção sinaliza a tentativa de
abertura para o Campo de Públicas, de uma área na Capes e CNPQ.
3) Participação em eventos acadêmicos: em vista da exiguidade de prazo Rodrigo tentará
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 vence
nesta data, motivo pelo qual será uma tentativa de submissão.
4) Financiamentos: é preciso verificar com Augusto e Edigilson a possibilidade de
elaborar proposta a ser submetida a agências de fomento.
5) Questões administrativas: Magda informou que a ata da I Assembleia da Anepcp será
registrada assim que ela retornar à UnB. Informou ainda que o recurso que existe em
caixa atualmente será utilizado para pagamento da contadora. As questões referentes
à cobrança de anuidade já estão encaminhadas, mas precisam ser resolvidas o mais
rápido possível para que sejam enviadas antes do mês de outubro (junto com a
cobrança é preciso enviar uma carta). Magda sugeriu de apresentar um primeiro
balanço de gestão até o mês de outubro (incluir no portal).
A próxima reunião ficou agendada para o dia 16/08/2016 às 15h.
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