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Caros/as  Associados/as  da ANPAE 

Nesta quarta edição do  INFORMATIVO ANPAE,  trazemos notícias, informações e refletimos 

sobre as atividades da nossa Associação. Em outubro, tivemos importantes e animadas 

reuniões da ANPAE com a presença da presidenta, das vice-presidentas, dos diretores  da 

presidência,  dos diretores das Seções Estaduais,  da editoria da RBPAE, e de muitos outros 

associados e associadas. Temas relevantes da agenda nacional foram debatidos e muitas ações 

foram definidas e acordadas. As atenções continuaram voltadas, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, prioritariamente,  para o Plano Nacional de Educação 2011-2020,  que, 

ao finalizar o ano de 2011, ainda   se encontra na Câmara Federal. A nossa Associação participa  

ativamente, tanto no plano nacional, como em todas as regiões do país, dos debates e 

iniciativas coletivas que visam fortalecer os processos de construção de um sistema nacional 

de educação e a democratização das instituições educativas. Várias dessas ações e iniciativas 

estão registradas no presente Informativo.  

 

Cordiais Saudações, 

Márcia Angela da Silva Aguiar 

Presidenta da ANPAE 

 

AGENDA POLÍTICA DA ANPAE 

 

Votação do Plano Nacional de Educação na Câmara fica para 2012 

A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) na Câmara dos Deputados ficou para 2012. 

Os deputados, reunidos  no dia 15 de dezembro, na Comissão Especial, definiram que o 

projeto será votado até 15 de março para então ser encaminhado ao Senado. O relatório 

substitutivo ao PL 8035/2010 (novo Plano Nacional de Educação) recebeu 449 emendas e a 

votação está prevista para a primeira quinzena de março de 2012. Em um plenário esvaziado, 

com a presença de apenas três deputados membros da Comissão, ativistas, alguns 

observadores e jornalistas, o deputado Alex Canziani (PTB-PR), que presidiu a sessão, informou 

que a primeira reunião da Comissão Especial em 2012 está agendada para 8 de fevereiro. A 

ANPAE associa-se às entidades educacionais que requerem votação urgente do PNE.  
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Presidenta da ANPAE debate o Plano Nacional de Educação  

A profa. Márcia Angela  representou a ANPAE em Sessão Conversa, na 34ª RA da ANPEd , 

coordenada pelo prof. Antonio Cabral (UFRN e vice-presidente da Anped), sobre o PNE 

2011/2020 e o movimento educacional brasileiro, ao lado de dirigentes e representantes da 

ANPEd, ANFOPE e CEDES.  

 

ANPAE participa de reunião do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

A profa. Márcia Angela Aguiar participou da Reunião do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública que ocorreu por ocasião da 34ª  Reunião Anual da ANPEd. Estiveram presentes no 

evento vários presidentes e representantes de sindicatos e entidades acadêmicas, tais como 

ANPEd, ANFOPE, CEDES, CNTE, FASUBRA, SINASEFE, UNE, UBES, dentre outras. A pauta central 

foi a discussão do processo de tramitação do PNE na Comissão de Educação da Câmara 

Federal. Foram definidas, também,  estratégias do Fórum neste processo.  

 

ANPAE se posiciona contrária à cisão do MEC  

Em conjunto com  outras trinta e uma entidades de educação e pesquisa, a ANPAE é signatária 

de Carta Aberta contrária ao PLS 518/2009, de autoria do Senador Cristovam Buarque (PDT-

DF), que tem como proposta transferir a gestão do ensino superior público para o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, reduzindo o Ministério da Educação a uma nova pasta, o Ministério da 

Educação de Base, o que contraria a concepção sistêmica da educação. Leia a Carta Aberta 

 

Carta Aberta ao MCT, CNPq, CAPES: Programa Ciências sem Fronteiras  

A ANPAE, em conjunto com outras entidades do campo da educação, assina Carta Aberta, 

dirigida ao MCT, CNPq e Capes, requerendo que o Programa Ciência sem Fronteiras, que prevê 

a concessão 75 mil bolsas de estudos no exterior nos próximos quatro anos nas áreas de 

engenharia, tecnologia e biologia para realização de estudos em universidades européias e 

norte-americanas, incorpore, também, a área de educação.  Leia a Carta 

ANPAE participa da instituição do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões 

de Língua Portuguesa (FORGES)  

A ANPAE integra rede de estudo e de investigação na área da Gestão Universitária e das 

Políticas de Ensino Superior no âmbito dos países de Língua Portuguesa que foi instituída, 

oficialmente, no mês de dezembro de 2011, com sede na Universidade de Lisboa. Participam 

da rede representantes dos seguintes países: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, 

Angola, Macau, São Tomé, Príncipe e Timor-Leste.  A presidente prof. Márcia Angela Aguiar e o 

Diretor de Cooperação Internacional da ANPAE prof. Benno Sander integraram o Comitê 

Científico da 1ª Conferência do Fórum – Os desafios da Gestão  e da Qualidade do Ensino 

Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. O anpaeano prof. Nelson Amaral (UFG) faz 
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parte da Comissão Instaladora do FORGES.  Várias ações conjuntas entre a ANPAE e o FORGES 

estão na agenda de 2012.    

 

ANPAE firma Acordo de Cooperação Científica  com a Fundação Joaquim Nabuco 

A presidente da ANPAE, profa. Márcia Angela e o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, 

prof. Fernando Freire, assinaram um Termo de Cooperação Científica que dá condições legais 

para o desenvolvimento de projetos, pesquisas  e ações no âmbito das políticas e da gestão da 

educação. A FUNDAJ é uma fundação pública do Poder executivo (MEC). Sua área de atuação 

prioritária é   constituída pelas regiões Norte e Nordeste do País.  

 

Plano Nacional de Educação: uma dívida histórica do Estado brasileiro ,  afirma a ANPAE. 

O documento  Plano Nacional de Educação: uma dívida histórica do Estado brasileiro,  

elaborado  por uma comissão  designada pela presidência da ANPAE, que contou com a 

participação dos professores Luiz Fernandes Dourado e Nelson Amaral,   expõe os princípios 

defendidos pela ANPAE no debate do PL 8035/2010 e do substitutivo. Leia o Documento 

 

ANPAE participa de Seminário promovido pela FUNDAJ que reuniu jornalistas do Nordeste 

A presidente da ANPAE profa. Márcia  Angela foi expositora do tema Metas do Plano Nacional 

de Educação no seminário Os Desafios da Educação no Nordeste e o Papel dos Meios de 

Comunicação, promovido pela FUNDAJ, no dia 2 de dezembro, que reuniu jornalistas de 

empresas de comunicação das nove capitais nordestinas. 

 

EVENTOS  E REUNIÕES  

 

ANPAE inicia programação para o 3º Congresso Ibero-Americano de Política e Administração 

da Educação, em Zaragoza, Espanha 

Cumprindo extensa agenda de trabalho, estiveram reunidos, em Zaragoza, na Espanha, a 

presidente da ANPAE Márcia Angela Aguiar e o diretor de Cooperação Internacional Benno 

Sander, também presidente da Sociedade interamericana de Administração da Educação,   o  

Past Président EFEA / FEAE e Secrétaire du Bureau Juan Salamé , o presidente do Fórum 

Espanhol de Administração da Educação Josep Serentill Rubio, o representante do Fórum 

Português, Guilherme Silva, e,  autoridades locais com o objetivo de organizar o III Congresso 

Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, agendado para novembro de 2012, 

em Zaragoza.  
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Presidência,  diretores estaduais e associados da ANPAE se reúnem em Natal/RN  

 Com a coordenação da Presidenta Márcia Angela Aguiar, reuniram-se  as vice-presidentas, os 

diretores da presidência e os diretores das seções estaduais, e outros colegas associados e 

associadas da ANPAE,  no Centro de Convenções, em Natal, por ocasião da  34ª RA da ANPEd, 

para debater  assuntos  de interesse da Associação. Estes encontros, que ocorrem há mais de 

10 anos, constituem uma tradição da ANPAE e propiciam momentos estimulantes de 

convivência associativa.   

 

ANPAE realiza reunião da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE) 

Com a presença da Presidente da ANPAE, Márcia Angela Aguiar, da Editora Adjunta da RBPAE, 

Nalu Farenzena (UFRGS), do Presidente do Conselho Editorial, Benno Sander,  do Assessor da 

Presidência Luiz Fernandes Dourado e das novas Editora e Editora Adjunta  Janete Maria Lins 

de Azevedo (UFPE) e Alice Botler (UFPE), respectivamente,  foi realizada a reunião da RBPAE , 

em 4 de outubro, em Natal, para tratar da transição da editoria da revista, da UFRGS para a 

UFPE. Decidiu-se, dentre outros assuntos,  que o último número do ano de 2011 será de  

responsabilidade da nova editoria. A Professora Márcia Angela reiterou os agradecimentos da 

ANPAE às professoras Maria Beatriz Luce (UFRGS) e Nalú Farenzena (UFRGS), editora e editora 

adjunta da RBPAE, respectivamente,  bem como à equipe da UFRGS, pelo extraordinário 

trabalho realizado à frente da Revista da ANPAE. Saudou, também, com votos de boas vindas 

as novas editoras, Janete Maria Lins de Azevedo e Alice Bottler desejando-lhes sucesso no 

trabalho que se inicia.     

 

ANPAE/MS REALIZA INTENSA AGENDA DE EVENTOS 

A ANPAE - seção MS, ao longo de 2011, manteve contato com os Programas de Pós-Graduação 

em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul e participou com esses Programas da 

organização de seminários, colóquios e palestras, dando prioridade ao tema relacionado à 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2012.  Além disso, a direção esteve 

com a Secretaria Estadual de Educação de MS e com o Conselho Estadual de Educação de MS e 

integrou a Comissão para organização do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul 

(MS). Desse modo, as Diretoras Regina Cestari e Elisângela Scaff têm buscado fortalecer a 

ANPAE, junto às universidades e Secretarias de Educação do estado de MS e dos municípios. 

Em novembro, realizou o 10º Colóquio em Educação:” PNE – avanços e recuos? “ com o 

palestrante  prof. Valdemar Sguissardi (UFSCar/UNIMEP), no PPGE/Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB). No mês de dezembro,  promoveu o seminário “ O PNE e o Direito à Educação: 

uma análise das demandas e do investimento na educação no Brasil” e que contou com a 

palestra do prof. Angelo Ricardo de Souza (UFPR/PPGE),  no PPGEdu/Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS) 
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ANPAE presente no lançamento do Fórum Estadual de Educação de Pernambuco 

Na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 21 de outubro, ocorreu o 

lançamento do Manifesto do Fórum Estadual de Educação de Pernambuco. Representando as 

31 entidades que compõem o Fórum, a professora Márcia Angela Aguiar (UFPE) fez a leitura  

do Manifesto do Fórum Estadual de Pernambuco configurando-se, assim,  o seu lançamento no 

Estado.  Compuseram a Mesa da Sessão Extraordinária da Assembléia Legislativa, presidida 

pela Presidente da Comissão de Educação da ALEPE, Deputada Teresa Leitão,   o Secretário de 

Educação do Estado de Pernambuco, Prof. Anderson Gomes, representando o Governador do 

Estado, o Vice-Prefeito de Olinda Prof. Horácio Reis, a Diretora da CNTE Profa. Antonieta 

Trindade, o Diretor do Centro de Educação da UFPE, Prof. José Batista Neto, o Presidente da 

Fundação Joaquim Nabuco, Prof. Fernando Freire e a Profa. Márcia Angela Aguiar, 

representando as entidades  integrantes do Fórum.  

 

ANPAE/DF em Seminário do IPEA que analisou as propostas de financiamento da 

educação do PNE 

A Diretora da Seção/DF , profa. Catarina Almeida  (UnB) , representou a ANPAE no   

Seminário promovido pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) e Anped, que debateu as 

propostas de financiamento da educação do PNE com representantes do governo e com 

entidades do setor de educação. O IPEA divulgou o Comunicado no.124 Financiamento da 

educação: necessidades e possibilidades, em que apresenta novas possibilidades de recursos 

para ampliar os gastos em educação. Acesse o documento   

 

VIII Encontro Regional da ANPAE Sudeste e XII Encontro Estadual da ANPAE SP em 2012 

A Vice-Presidente Angela Martins e o Diretor da Seção da ANPAE/SP  prof. Pedro Ganzeli,  em 

articulação com todas as Seções da Região Sudeste,  programam o   VIII Encontro Regional da 

ANPAE Sudeste e XII Encontro Estadual da ANPAE SP que será realizado na UNICAMP, no 

período de 17 a 19 de maio de 2012. O tema do evento: Gestão de Sistemas, Redes de Ensino e 

de Escolas: desafios para o campo de pesquisa e para os Profissionais da Educação. 

 

ANPAE/PB participa do IX Seminário Nacional da ANFOPE 

A diretora da Seção da Paraíba, profa. Ana Paula Furtado Soares Pontes participou, como 

representante da ANPAE,  do  IX Seminário Nacional da ANFOPE realizado na UFPE/Centro de 

Educação, em João Pessoa, nos dias 8 e 9 de novembro. O seminário, dentre outros temas, 

debateu questões das políticas de formação e valorização dos profissionais da educação.  

Nesse evento foram socializadas as experiências dos Fóruns Permanentes de Apoio à 

Formação Docente, que, na Paraíba, tem como representantes da ANPAE as professoras Ana 

Paula Pontes e Maria da Salete Barboza de Farias (Anpae/NE).  
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ANPAE/CE comemora 30 anos no XXI Encontro de Política e Administração da Educação 

A diretora da Seção/CE profa. Ana Maria Nogueira Moreira destaca as comemorações dos 30 

anos da Seção  do Ceará por ocasião do XXI Encontro de Política e Administração da Educação 

que ocorreu nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório do Passaré, BNB, em Fortaleza/CE. O 

tema do evento promovido pela Seção  foi Educação Emocional: a complementaridade entre 

Razão e Afetividade e contou com a presença, como conferencista, do prof. Juan Casassus ( Ex-

Especialista Principal da Orealc/Unesco). 

 

ANPAE/ PE DISCUTE CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM  SIMPÓSIO 

Considerando a relevância do currículo para a gestão da escola, a ANPAE/PE, o  Programa de 

Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação  da UFPE e a Secretaria Executiva de 

Educação Profissional de Pernambuco foram co-promotores do Simpósio: Gestão da Educação, 

Currículo e Inovação Pedagógica destinado aos diretores das escolas do Ensino Médio,  que se 

realizou no período de 21 a 23 de novembro, em Recife. O evento, com a coordenação do Prof. 

Paulo Dutra (SEE) contou com as presenças de especialistas do campo do currículo: 

Professores José Augusto Pacheco e José Carlos Morgado, da Universidade do Minho e 

Antonio Flávio Barbosa Moreira, da UCP. As relações entre gestão da educação e currículo 

foram discutidas nas mesas redondas com a presença dos professores Francisco Fernandes das 

Chagas, Benno Sander, Márcia Angela Aguiar, Alfredo Macedo Gomes, Janete Azevedo, Ramon 

Oliveira, Maurício Antunes e Fátima Abranches.  
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