Ata VI Reunião da Diretoria da ANEPCP 01/09/2016 - 16:30-17:30 hs - Realizada por Skype.

Presentes à reunião: Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento Almeida, Magda de Lima
Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues e Sergio Azevedo Fonseca. Augusto de Oliveira Tavares e
Rodrigo Rossi Horochovski justificaram a ausência.
Pontos da pauta abordados:
1) Grupos de Trabalho encaminhados no II Fórum do Campo de Públicas: além das
indicações anteriores com as quais todos concordaram, para o GT de exercício
profissional foi indicada Maria Isabel; para o GT de comunicação institucional foi
indicado Augusto, para o GT do Exercício Profissional foi indicada a Lindijane e para o
GT de mobilidade acadêmica foi indicado Sérgio. Magda preencherá a planilha com as
indicações.
2) Necessidade de resolução das questões administrativas: a) é preciso liquidar as contas
e fechar o balanço com a diretoria anterior. b) é preciso gerar os boletos para que os
associados paguem até o mês de outubro. Para isso é necessário entrar em contato
com o Sincob. Magda enviará a relação de associados e valores para que Carlos envie
ao banco para emitir os boletos. c) é preciso registrar a ata da I Assembleia da Anepcp
e a lista de presentes na Assembleia para que a contadora providencie o registro.
Magda enviou a última versão da ata da I reunião ordinária da Associação Nacional de
Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas – Anepcp para fechamento. Sérgio realizou a
revisão e enviou ainda durante a reunião. Carlos fará a revisão e enviará na próxima
semana para que os demais completem o que for necessário. d) Magda informou que
o site já foi pago com recurso da UnB. e) é preciso convocar uma Assembleia da
Anepcp na Anpocs para prestação de contas e para resolver onde será o II ENEPCP.
Magda sugeriu que fosse realizado na UnB. Essa convocação será feita por meio do email do campo. Carlos enviará um e-mail para a coordenação da Anpocs acerca da
possibilidade de disponibilizar uma sala. A contadora precisará ser consultada acerca
desta prestação de contas, Magda está com toda documentação para entregar à
contadora. f) a CGU/AGU representará o campo de públicas extrajudicialmente no que
se refere ao Projeto de Lei que dispõe sobre o exercício de atividades nos campos da
Administração Pública. Magda participará em uma reunião no Conselho Federal de
Administração para tratar dentre outros temas, do Projeto de Lei. g) o site da Anepcp
está fora do ar porque precisa renovar o domínio, Rodrigo providenciará o boleto para
pagamento. h) Magda tem reunião marcada hoje as 18h com a responsável pela
gráfica que está cuidando dos Anais do I ENEPCP para tentar resolver a questão, pois a
Gráfica foi paga em dezembro/2015.
A próxima reunião ficou agendada para o dia 29/09/2016 às 16:30h.
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