Ata IX Reunião da Diretoria da ANEPCP 13/12/2016 - 17:00-18:00 hs – Realizada por Skype.
Presentes à reunião: Augusto de Oliveira Tavares, Carlos Raul Etulain, Magda de Lima Lúcio,
Maria Isabel Araújo Rodrigues, Rodrigo Rossi Horochovski, Sergio Azevedo Fonseca. Lindijane
de Souza Bento Almeida justificou ausência.
Pontos da pauta abordados:
1) Organização do II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas: com
a documentação referente ao I Encontro, compartilhada pelo Sérgio, já temos uma
estrutura para ser preenchida de acordo com o tema escolhido, para quando estiver
concluída inserir no Portal da Anepcp. O tema poderia ser “Democracia e Direitos
Sociais: as múltiplas dimensões espaciais e temporais” ou “Democracia e Direitos
Sociais: dimensões espaciais e temporais das políticas públicas”. As sessões temáticas
poderiam permanecer as mesmas do I Encontro, sendo fundidas ou reformuladas as
sessões que não tiveram demanda. Considerando a experiência com o I Encontro, as
sessões livres (que ficaram esvaziadas) poderiam ser substituídas por outras sessões
temáticas. Para dar uma ideia de prazo, Sérgio informou que a chamada para o I
Encontro foi lançada no mês de maio. Ficou combinado que circularíamos entre os
membros da diretoria a proposta do tema e das ST e que é necessário reformular o
texto da chamada do I Encontro para que fique coerente com o contexto atual. É
preciso resolver a questão referente à plataforma para submissão dos trabalhos, para
isto Rodrigo verificará se o Daniel poderia desenvolver e mantê-la no portal da
Anepcp. Poderíamos utilizar como modelo o Portal da Associação Brasileira de Ciência
Política. Sérgio informará quantos trabalhos foram submetidos em cada ST para que
seja possível decidir quais serão mantidas e quais serão fundidas e/ou alteradas. Foi
reforçado que é preciso constituir a Comissão Científica do evento. Na reunião
anterior foram mencionadas algumas pessoas que se candidataram na Assembleia
realizada em Caxambu: Gabriela Lotta, Alcides Gussi, Regina, Marta Farah, Marcos
Aquino. Podem ser convidados: Fernando Abrucio, Carlos Vainer e Fernando Coelho.
Por fim, verificou-se a necessidade de realização de uma reunião de diretoria
presencial em Brasília, por pelo menos 2 dias, o que poderia ocorrer no mês de março
(sugestão de datas: 06 a 10/03/17).
A próxima reunião ficou agendada para o dia 20/12 às 18h.
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