Ata XIII Reunião da Diretoria da ANEPCP 04/08/2017 - 14:00-16:00 hs - Realizada por Skype
Presentes à reunião: Carlos Raul Etulain, Sergio Azevedo Fonseca, Lindijane de Souza Bento
Almeida, Augusto de Oliveira Tavares, Maria Isabel Araújo Rodrigues e Rodrigo Rossi
Horochovski. Magda de Lima Lúcio justificou a ausência.
Pontos da pauta abordados:
1) II Enepecp: Isabel noticiou que até o presente momento 28 resumos foram
submetidos. Decidiu-se pela prorrogação do prazo para submissão de resumos até 12
de agosto de 2017. Essa prorrogação será feita após vencido o prazo, sendo informado
àqueles que já haviam submetido que poderão substituir o resumo submetido no
prazo original. Sérgio sugeriu que isso seja programado no sistema, para que 0h do dia
06/08 seja divulgada a prorrogação de prazo. Ponderou-se que o baixo número de
submissões pode estar associado à falta de financiamento por parte das Instituições.
Ponderou-se acerca da possibilidade de reduzir a dimensão do evento, mas essa é uma
questão que precisa da presença da Magda para ser discutida. Carlos sugeriu solicitar
ao Pires uma divulgação especial no blog. Augusto ponderou acerca da necessidade de
trabalhar melhor na divulgação. Rodrigo informou que a página está quase pronta.
Rodrigo também manifestou preocupação com o custo do evento, tendo em vista o
baixo número de submissões e a dificuldade em obtenção de financiamento. É preciso
verificar com Magda como está o andamento junto à FAP, em relação à solicitação de
financiamento. Em seguida passou-se à discussão acerca dos valores a serem cobrados
dos egressos recentes (até 03 anos de formados e que sejam de Instituições filiadas à
Anepcp, Feneap ou Pro-Pública). Ficou decidido que será cobrado o mesmo valor
cobrado do pós graduando, essa informação será divulgada junto com a divulgação
referente à prorrogação do prazo.
Pós
graduando/egressos
recentes

Até 30/08
R$ 100,00

De 01/09 a 15/10
R$ 110,00

De 15/10 a 15/11
R$ 120,00

A partir de 16/11
R$ 135,00

2) Questões administrativas: Carlos relatou que os documentos necessários para que as
Instituições consigam pagar as anuidades encontram-se pendentes pois é preciso que
a ata assinada pelo Presidente da antiga gestão tenha a firma reconhecida em cartório,
Isabel entrou em contato com ele durante a reunião e foi combinado que na próxima
segunda o documento seria enviado de volta para Carlos.
A próxima reunião foi agendada para sexta, 11/08, 14:30h.
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