Ata VIII Reunião da Diretoria da ANEPCP 06/12/2016 - 17:00-18:30 hs - Realizada por Skype.
Presentes à reunião: Augusto de Oliveira Tavares, Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento
Almeida, Magda de Lima Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Rodrigo Rossi Horochovski,
Sergio Azevedo Fonseca.
Pontos da pauta abordados:
1) Questões burocráticas que foram resolvidas: a Anepcp já se encontra regular junto à
contadora e ao banco: a) as contas da gestão anterior foram aprovadas na Assembleia
que ocorreu em Caxambu e já foram entregues à contadora. A contadora irá gerar o
balanço que será enviado ao Conselho Fiscal para registro. b) os boletos referentes à
anuidade de 2016 serão gerados em janeiro de 2017 para vencimento em julho de
2017 (a relação de associados será disponibilizada no e-mail do campo de públicas
para que todos se manifestem acerca da correção das associações). O Banco cobrará
R$ 3,00 por boleto emitido, o que será feito pelo Carlos, por meio de um software, no
qual foi treinado.
2) Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre o exercício de atividades nos campos da
Administração: a Feneap já elaborou uma nota a respeito deste Projeto de Lei. A
Anepcp precisa analisar o Projeto de Lei, assim como os Projetos Pedagógicos dos
cursos do Campo de Públicas para emitir uma nota. Além disso, o Projeto de Lei se
refere aos cursos de Administração e não aos cursos do Campo de Públicas e é preciso
deixar isso claro na nota. Verificou-se que o que tem ocorrido é que o Conselho
Federal de Administração que regulamenta a profissão de egressos dos cursos de
Administração de Empresas vem tentando regulamentar questões afetas aos egressos
dos cursos do Campo de Públicas, que já possuem Diretrizes Curriculares próprias. É
preciso tentar uma articulação junto a alguns senadores para tentar chegar ao Senador
Romero Jucá que é o relator do Projeto de Lei. Rodrigo elaborará um release, para
tentar demonstrar que já existem “profissionais altamente especializados e
preparados técnica e cientificamente” e que são formados pelos cursos do Campo de
Públicas, amparados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Campo de Públicas.
Sendo assim, o primeiro passo pode ser solicitar uma audiência pública, no mês de
março, para apresentar os cursos e o perfil dos egressos do campo de públicas.
3) Revisão do artigo submetido à Revista do Serviço Público: todos farão uma revisão, de
acordo com a solicitação dos revisores, para tentar em seguida consolidar por e-mail.
4) Organização do II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas:
Sérgio e Augusto compartilharão toda a documentação referente ao I Encontro no
google drive, para que possamos começar a organização. É preciso constituir a
Comissão Científica do evento. Algumas pessoas se candidataram na Assembleia
realizada em Caxambu, podendo ser mantidas: Gabriela Lotta, Alcides Gussi, Regina,
Marta Farah, Marcos Aquino. Podem ser convidados: Fernando Abrucio, Carlos Vainer
e Fernando Coelho.
5) Assembleia realizada em Caxambu: Magda enviará a ata da Assembleia para o e-mail
do Campo de Públicas.
6) Portal da Anepcp: precisamos dos parceiros para dividir o ônus da manutenção afim de
coloca-lo no ar. É preciso inserir o conteúdo referente a cada seção do portal. Neste

momento, é importante colocar o portal no ar (facilitaria a articulação junto ao Senado
e a divulgação do II Enepcp).
Considerando o adiantado da hora, não foram abordados os demais assuntos que estavam
previstos para serem tratados nesta reunião, conforme pauta enviada em 01/12/2016. Sendo
assim foi combinado que estes encaminhamentos seriam realizados por e-mail.
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