Ata XII Reunião da Diretoria da ANEPCP 13 e 14/06/2017 - 09:00-19:00 hs - Local: Brasília
Presentes à reunião: Carlos Raul Etulain, Lindijane de Souza Bento Almeida, Magda de Lima
Lúcio, Maria Isabel Araújo Rodrigues, Rodrigo Rossi Horochovski. Augusto de Oliveira Tavares e
Sergio Azevedo Fonseca justificaram a ausência. Além dos membros da diretoria, participaram
como convidados da reunião os membros da Comissão organizadora local do II Enepcp:
Fernando Macedo Bessa, Sheila Tolentino, Suylan Midlej, Paula Bastos, Fernanda Natasha,
Franco de Matos, Daniel Bin, Christiana Freitas, Caio Leal, Janaína Peres, Natália, Renata
Callaça e Nara Pimentel.
Pontos da pauta abordados:
1) Local de realização do II Enepecp: o evento será todo realizado na UnB.
2) Alterações no Edital referente ao II Enepecp: Rodrigo elaborará o texto com as
alterações para divulgação. Será alterada a data para realização do evento: 04 a
08/12/2017. O prazo para submissão dos trabalhos das sessões temáticas será
prorrogado para 05/08/2017. O prazo para divulgação de trabalhos aceitos será
20/08/2017. Os trabalhos serão submetidos por e-mail anepcp@gmail.com. A ST 5
será excluída e será incluída nova ST que continuará sendo coordenada pela
professora Cristiana Freitas. O título será "Políticas de Governança Digital e Ação
Pública". A ementa será: "Diretrizes e políticas de governança digital são consideradas
instrumentos na construção da ação pública e, como tais, colaboram para a
transformação ou manutenção das redes e relações de poder estabelecidas entre
agentes. Partindo dessa constatação, o objetivo da Sessão Temática é discutir os
mecanismos políticos, sociotécnicos e simbólicos de governança digital presentes na
esfera pública sob as variadas formas de participação política, de regulação da internet
e nos processos de construção de políticas públicas e ações governamentais". É preciso
divulgar os valores das inscrições e a forma de pagamento. Os valores serão:
Até 30/08

De 01/09 a 15/10

De 15/10 a 15/11

A partir de 16/11

Graduando

R$ 65,00

R$ 75,00

R$ 85,00

R$ 100,00

Pós graduando

R$ 100,00

R$ 110,00

R$ 120,00

R$ 135,00

Profissionais/
R$ 200,00
Professores
Estudantes com
assistência
estudantil

R$ 210,00

R$ 220,00

R$ 235,00

R$ 85,00

R$ 100,00

R$ 45,00

3) Programação do II Enepcp: a programação abaixo será submetida ao Conselho
Consultivo e ao Comitê Científico por Maria Isabel, por meio do e-mail da Anepcp:
- 04/12, o dia todo, realização do fórum de pós graduação da SBAP.
- 04/12, Assembleia Anual Pró Pública.
- 04/12, o dia todo, inscrições/credenciamento.
- 04/12, noite, abertura.

- 05/12, noite, confraternização. Proposta de festa ao ar livre (18 as 22h). A festa será
organizada pela representação estudantil (incluindo solicitação de autorização à
prefeitura) em parceria com a Casa da Cultura da América Latina.
- 05/12, tarde, Fórum interinstitucional SBAP, Anepcp, Feneap e Pró Pública.
- 06/12, 17 as 18:30h, roda de conversa. Será verificado o modelo utilizado pela Paula
no Fórum da Amazônia.
- 06/12, noite, Assembleia.
- 05 a 07/12, 8:30 as 12h, mesas redondas (possibilidade de inclusão de novas mesas
de acordo com futuras parcerias formalizadas):
* 05/12/2017: Mesa redonda SBAP. Fernando Coelho confirmado.
* 06/12/2017: Mesa redonda NDE (organizado por Lindijane e Carlos para
discussão dos parâmetros curriculares vinculados as Diretrizes Curriculares Nacionais;
o que define a identidade do campo no projeto pedagógico). Participação de
convidado externo do Inep. Convidar Julio Andrade (UFF).
* 07/12/2017: Mesa redonda com o Diretor da Casa da Cultura Latina
Americana.
* 07/12/2017: Mesa redonda Anepcp e Aninter.
* 07/12/2017: Mesa redonda proposta ao edital: "A política de Assistência
Social na atual conjuntura brasileira: da ameaça do desmonte à realidade empírica".
Responsável: Maria Ozanira da Silva e Silva.
- 05 a 07/12, 14:30 as 18h: sessões temáticas (que terá 30 min de intervalo para o
café).
- 07/12, tarde, encerramento.
Vinculação dos melhores trabalhos a uma revista/possibilidade de premiação de
artigos.
O Conselho Consultivo e o Comitê Científico serão consultados sobre temas para roda
de conversa. As rodas de conversa serão realizadas ao ar livre. É preciso também
consultar o Conselho Consultivo e o Comitê Científico sobre os palestrantes para
abertura e encerramento e sobre a possibilidade de realização de um Concurso de
monografias (em caso afirmativo, verificar se os membros do Conselho Consultivo
poderão compor a banca avaliadora).
4) Organização do II Enepcp: Maria Isabel ficará responsável por receber os e-mails de
artigos submetidos as ST, encaminhar para avaliação e solicitar resposta aos
coordenadores de sessão temática. Os pagamentos serão recebidos por meio do pag
seguro. O site precisa entrar no ar até 23/06/2017. Fernanda criará um formulário no
google docs para informar equipes responsáveis na organização do evento, por área
(ex.: comunicação, infraestrutura, transporte, receptivo, etc.). É preciso verificar se
será distribuído algum material aos participantes e o quantitativo (será buscada
parceria com restaurantes e hotéis indicados na página. Será também buscada
parceria junto ao Bid). É preciso verificar as sugestões de hospedagem e restaurantes
que serão disponibilizados no site e deixar claro que não são responsabilidade da
organização do evento (indicar quando a hospedagem é econômica). Será verificada a
possibilidade de conseguir subsídio alimentação aos alunos junto a UnB. É preciso
elaborar um edital de apoio/monitoria ao evento. Serão realizados 5 coffeee breaks
(verificar possibilidade de contratação de agricultura familiar). Haverá uma exposição

de fotografias. Expectativa de público: 1000 pessoas. A empresa júnior Facto Agência
de Comunicação foi contratada para realizar a assessoria de imprensa, gerenciamento
de mídias, cobertura do evento, produção e lay out do site e diagramação dos Anais.
5) Pendências dos Anais: é preciso obter o ISSN dos anais referentes ao I Enepecp.
Rodrigo já elaborou um tutorial que explica como fazer. Franco entrará em contato
com Daniel para tentar resolver essa questão.
6) Questões administrativas: é preciso regularizar todos os domínios do site. Depois de
receber todas as informações referentes ao domínio, Maria Isabel ficará responsável
por acompanhar o vencimento dos domínios. É preciso iniciar uma campanha de
filiação no site. As atas de reunião de diretoria serão impressas, assinadas e
disponibilizadas no site. Será realizada uma Assembléia na Anpocs (23 a 27/10/2017).
A pauta será a preparação do II Enepcp e prestação de contas das atividades da
Diretoria. Maria Isabel elaborará minuta de convocação a ser enviada por Magda.
Lindijane solicitará reserva de sala. Quando a Anepcp tiver recurso, o prof. Rodrigo
será reembolsado pela despesa que realizou para participar desta reunião.
A próxima reunião não foi agendada.
Magda de Lima Lúcio
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