
Congratulo-me com todas e todos 
os colegas pelo trabalho que juntos de-
senvolvemos e estendo-lhes o convite 
para renovarmos nosso compromisso 
com o cumprimento da missão político-
pedagógica que abraçamos junto com 
milhares de educadores brasileiros que 
lutam pelo direito à educação de quali-
dade para todos assegurada ao longo 
de toda a vida e, mais especificamente, 
pelas causas associadas à política e a 
gestão democrática da educação. Ao 
fazê-lo, reitero-lhes meus melhores 
sentimentos de espírito anpaeano. 

Benno Sander
Presidente da ANPAE

bennosander@terra.com.br

O ANO TERMINA, A LUTA CONTINUA

Esta edição anual do Anpae 
Notícias tem dois objetivos 
principais: primeiro, compar-

tilhar com o quadro associativo os 
resultados das atividades realizadas 
em 2008 e 2009; e, segundo, adian-
tar informações sobre os programas 
e projetos aprovados pelo Conselho 
Deliberativo e pela Assembléia Geral 
para 2010. Para a consecução des-
ses objetivos, decidimos reproduzir 
os seguintes documentos oficiais da 
ANPAE: Relatório da Presidência co-
brindo o período de janeiro de 2008 
a dezembro de 2009; Ata da Reunião 
do Conselho Deliberativo da ANPAE 
realizada no dia 11 de agosto de 
2009, em Vitória; Ata da Assembléia 
Geral realizada no Centro de Educa-
ção da Universidade Federal do Es-
pírito Santo, no dia 12 de agosto de 
2009; e as Atas das reuniões do Con-
selho Fiscal, realizadas em Vitória no 
dia 11 de agosto de 2009.

O conjunto desses documentos 
apresenta um quadro geral das ativida-
des institucionais e dos programas de 
publicações, pesquisas educacionais e 
de cooperação nacional e internacio-
nal. Apresenta também as atividades 
de formação e desenvolvimento rea-
lizadas nos seminários e reuniões re-

gionais e estaduais pelo 
país a fora sob a lide-
rança dos vice-pre-
sidentes e diretores 
das Seções Estadu-

ais. Trata-se de um 
grande esforço, que 

revela uma renova-

da vitalidade da Associação, graças 
ao vigoroso processo de mobilização 
e qualificação de seu quadro associa-
tivo. A vitalidade se revela também no 
significativo aumento do número de as-
sociados e na atual solidez financeira, 
expressa no Relatório da Presidência 
e comprovado pelas Atas do Conselho 
Fiscal da ANPAE. 

Mas a caminhada continua, como o 
indicam os programas e projetos reco-
mendados pelo Conselho Deliberativo 
e aprovados pela Assembléia Geral de 
Vitória no dia 12 de agosto de 2009. 
Menciono apenas as seguintes ações 
prioritárias: Preparação e realização 
do VI Congresso Luso-Brasileiro e I 
Congresso Ibero-Brasileiro em Portu-
gal e na Espanha, em parceria com o 
Fórum Português e o Fórum Europeu 
de Administradores da Educação da 
Espanha no período de 28 de abril a 
2 de maio de 2010; preparação do 25º 
Simpósio Brasileiro de Política e Ad-
ministração da Educação, agendado 
para o primeiro trimestre de 2011, oca-
sião em que celebraremos o Jubileu de 
Ouro da ANPAE; reforma do Estatuto 
da ANPAE, visando a sua adaptação 
ao novo Código Civil brasileiro e sua 
atualização em função das novas ne-
cessidades da Associação; eleições 
gerais para todos os quadros dirigen-
tes da ANPAE no segundo semestre 
de 2010; preparação de um novo por-
tal da ANPAE, como instrumento de 
informação, comunicação e gestão; e 
preparação e lançamento da edição di-
gital da Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação.
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Destaque

Qual é o valor da contribuição associativa de 2010?
• R$180,00 para pesquisadores e professores universitários, 

especialistas e gestores dos sistemas de ensino e profissio-
nais de nível superior de outras áreas.

• R$90,00 para professores e gestores de escola básica e para 
estudantes universitários de graduação e pós-graduação.

Como fazer a contribuição anual de 2010?
Visite o portal www.anpae.org.br a partir de 5 de janeiro de 

2010, clique na janela Filiação e Recadastramento 2010 e siga 
as orientações. Preencha ou atualize o formulário do cadastro 
online e, ao ENVIAR, o sistema gerará o seu boleto bancário. 

Nos termos do Artigo 19 do Estatuto da ANPAE e das com-
petências conferidas ao presidente no artigo 33, inciso VIII do 
Regulamento Geral, assim como das funções conferidas à As-
sembléia Geral no artigo 20, inciso II do Regulamento Geral, 
ficam convocados os membros do quadro associativo para a 
Assembléia Geral Extraordinária, com o objetivo específico de 
deliberar sobre a reforma estatutária e regimental da ANPAE. A 
presente convocação responde à solicitação do Conselho Delib-
erativo reunido em Vitória, Espírito Santo, no dia 11 de agosto de 
2009, homologada pela Assembléia Geral de 12 de agosto do 

Em 2009 chegou aos leitores o volu-
me 25 da Revista Brasileira de Política 
e Administração da Educação (RBPAE), 
portador de 25 anos de produção e so-
cialização do conhecimento no campo 
da política e da gestão da educação e 
seus processos de planejamento e ava-
liação. O Editorial do primeiro número 
da tríade comemorativa do jubileu de 
prata do periódico acadêmico-científico 
da Associação começa por compartilhar 
os méritos intelectuais deste valioso pro-
jeto editorial com os fundadores da Re-
vista nos idos de 1983, com os suces-
sivos editores e conselheiros editoriais, 
com os numerosos autores e leitores e 
com todos os dirigentes e associados da 
ANPAE ao longo dos anos.  

Nesse sentido, os organizadores do 
XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso 

Interamericano de Política e Administra-
ção da ANPAE, realizados em Vitória, 
Espírito Santo, de 12 a 14 de agosto de 
2009, reservaram um espaço especial 
para comemorar o vigésimo quinto ani-
versário da Revista. Foi também ocasião 
propícia para avaliar a sua contribuição à 
construção do pensamento pedagógico 
brasileiro e para renovar o compromisso 
histórico da ANPAE com a produção e 
socialização do conhecimento no campo 
das políticas públicas e da gestão demo-
crática da educação no Brasil. 

Acompanhando a trajetória da so-
ciedade brasileira, as contribuições in-
telectuais das três edições do volume 
25 da Revista, como de todos os que o 
antecederam, têm a marca da constru-
ção do conhecimento e da socialização 
de resultados de estudos, pesquisas e 

experiências voltados para a democra-
tização da educação e a qualidade da 
aprendizagem e da formação cidadã. O 
debate em torno dessas contribuições 
será certamente uma maneira constru-
tiva de celebrar o 25º aniversário de fun-
dação da Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação. 

A celebração se completa com a 
qualificação da Revista da ANPAE nos 
meios acadêmicos e no Sistema MEC/
CAPES/QUALIS. Destaca-se ainda o 
apoio da UNESCO e a distribuição da 
Revista a todas as Secretarias Esta-
duais e Municipais de Educação do país, 
como resultado de convênio firmado en-
tre a ANPAE e o Ministério da Educação 
– Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e Secretaria de 
Educação Básica (SEB). 

Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ANPAE

QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL

Utilize o boleto para quitar sua anuidade de 2010 pela Inter-
net ou em qualquer agência bancária do país. Em caso de dú-
vidas ou dificuldades, não hesite em falar conosco pelo e-mail 
anpae@anpae.org.br ou pelo telefone (21) 2610-3716. 

Todos temos uma agenda lotada de compromissos. Por isso, 
não deixe para amanhã! Coloque-se imediatamente em dia com a 
sua Associação. Dessa forma, estará automaticamente no exercí-
cio de seus direitos associativos, ajudará a sustentar as atividades 
da Associação e, acima de tudo, integrará o movimento nacional 
de educadores comprometidos com as causas da política e da 
gestão democrática da educação brasileira.

A chegada do ano novo convoca os membros do quadro associativo a renovar seu vínculo anpaeano.
É tempo de recadastramento e efetivação da contribuição anual de 2010.

A REVISTA DA ANPAE

mesmo ano. A Assembléia Geral Extraordinária se instalará no 
dia 1º de fevereiro de 2010 e se estenderá até o dia 15 de junho 
de 2010, desenvolvendo seus trabalhos de consulta e votação 
por correspondência eletrônica ou postal, à luz do disposto no 
artigo 19 do Estatuto e da proposta do Conselho Deliberativo, 
homologada pela Assembléia Geral em 12 de agosto de 2009.

Brasília, DF, 26 de outubro de 2009
BENNO SANDER

Presidente da Associação

celebra seu 25º Aniversário

RECADASTRAMENTO DOS ASSOCIADOS EM 2010

Publicado no Diário Oficial da União de 29 de outubro de 2009, Seção 3, página 172



Nossa Associação ultrapassa mais uma etapa de realizações neste ano de 
2009. Com determinação e segurança, acrescentando sempre produtividade, 
criatividade e empenho, realizamos o XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso 
Interamericano de Política e Administração da Educação, em Vitória, Espírito 
Santo, com foco no tema Educação, Direitos Humanos e Cidadania, no âmbito das 
celebrações do Ano Internacional de Aprendizagem sobre Direitos Humanos das 
Nações Unidas. O evento conjunto, de magnitude acadêmica, aliou-se a outros 
Seminários e Encontros Estaduais e Regionais que demonstraram o dinamismo 
do Programa de Formação e Desenvolvimento e a mobilização crescente dos 
associados rumo ao Jubileu de Ouro da ANPAE, em 2011.

Aproximando-nos deste marco na trajetória de nossa Associação, renovemos nossas 
energias para as atividades de 2010, das quais podemos destacar a atualização 
e modificação do Estatuto e Regulamento Geral da ANPAE e as eleições gerais, 
além de eventos internacionais como o I Congresso Ibero-Brasileiro de Política 
e Administração da Educação, o VI Congresso Luso-Brasileiro de Política e 
Administração da Educação e o IV Congresso do Fórum Português de Administração 
Educacional, em abril e maio, em Portugal e Espanha.

Sedimentando caminhos coroados de êxito, projetamos um novo portal para a 
Associação, no qual tem lugar reservado a edição digital da Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação. Simultaneamente, avança o Programa de 
Pesquisas Educacionais, consolidam-se as atividades de Intercâmbio Institucional 
e amplia-se o Programa de Cooperação Internacional.

Um saldo bastante positivo, tanto em qualidade quanto em patrimônio líquido, 
indicia um bom ano que já bate à nossa porta. 

Comemoremos juntos todas essas vitórias cotidianas.

E comemoremos também um Natal de descanso e paz, no aconchego da família, 
para renovar as forças criativas e projetar um Novo Ano de mais sucesso e 
realizações que possam qualificar nossa militância acadêmica e associativa.

 Boas Festas, anpaeano!

Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias

noticias@anpae.org.br

Editorial

Fale com a Anpae Nacional
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O contexto econômico, político e cultural é particularmente importan-
te na construção e utilização de espaços públicos de educação. 
Partilhando tradições culturais, os países ibéricos e o Brasil têm 

formas comuns de configurar seus espaços públicos de educação. Têm 
também formas diversificadas de enfrentar seus problemas e desafios 
educacionais à luz de suas diferenças econômicas e opções políticas. 

Nesse contexto, o objetivo do Congresso é reunir pesquisadores e do-
centes de educação superior, professores e diretores de instituições escola-

I Congresso Ibero-Brasileiro de Política e Administração da Educação
VI Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação

IV Congresso do Fórum Português de Administração Educacional

29 e 30 de abril de 2010, em Elvas, Portugal
01 e 02 de maio de 2010, em Cáceres e Mérida, Espanha

REALIZAÇÃO
Fórum Português de Administração Educacional – FPAE/PT

Forum Europeo de Administradores de la Educación de España – FEAE/ES
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE/BR

EsPAçO PúBLICO dA EduCAçãO
emergência de políticas e práticas de gestão local, regional e nacional

EIXOS TEMÁTICOS

res e dirigentes e técnicos dos sistemas educacionais do Brasil, Portugal e 
Espanha para um exercício de análise e intercâmbio de estudos e experiên-
cias sobre o governo da educação e a constituição de seus espaços públicos 
de aprendizagem e de construção e socialização do conhecimento.

O Congresso oferece, assim, um espaço privilegiado de educação com-
parada e de diálogo e articulação entre instituições e especialistas em polí-
ticas públicas e processos de regulação e gestão educacional inseridos em 
distintas realidades econômicas, políticas e culturais.

Eixo 1
Espaço público da educação na dimensão dos direitos 
humanos e da construção de cidadania

• Educação, democracia e cidadania
• Educação e promoção da justiça social: equidade, igualdade e diver-

sidade
• O direito à educação e o direito das minorias

Eixo 2
Espaço público da educação na dimensão das políticas 
locais e da gestão escolar 
• Reconfiguração do sistema educacional: encontros e desencontros 

entre autonomia escolar, poder local, regulação regional e nacional, 
políticas internacionais

• A escola e outras instâncias de educação formal, não-formal e in-
formal como espaços públicos: organização curricular e projetos de 
educação popular e sua coordenação local 

• Planejamento, avaliação e controle social na gestão e no financia-
mento da escola e de outras instâncias locais de educação

Eixo 3
Espaço público da educação na dimensão das políticas 
nacionais e regionais e do ensino superior 
• O Estado e a sociedade na oferta, regulação e supervisão da 

educação. Papel das organizações internacionais
• O espaço da universidade e das instituições públicas e privadas de 

ensino superior nas políticas nacionais e internacionais: regulação 
e autonomia universitária. Expansão, cooperação e internacionali-
zação da educação superior

• Gestão, financiamento e controle social do ensino superior

Eixo 4
Espaço público da educação na dimensão das políticas 
de formação e trabalho docente
• O professor como docente, pesquisador e gestor do trabalho esco-

lar: políticas e práticas de formação e valorização dos educadores
• A gestão da escola e o trabalho docente: as demandas sociais e 

os interesses profisisonais; condições, sentido social e dilemas do 
trabalho docente

• Avaliação do exercício da docência e da gestão escolar



5

Dia
Hora

29.04.2010
Quinta-Feira

30.04.2010
Sexta-Feira

01.05.2010
Sábado

02.05.2010
Domingo

08h30
Viagem em ônibus de turismo de 
Lisboa a Elvas em Portugal

Credenciamento Credenciamento Credenciamento 
09h00 Mesa Redonda Plenária, com 

um expositor de cada país 
promotor.
Cine Teatro de Elvas

Mesa Redonda Plenária, com um 
expositor de cada país promotor.
Em Cáceres

Mesa Redonda Plenária, com um 
expositor de cada país promotor.
Em Cáceres

10h30 Chegada em Elvas Alojamento 
em Hotel
Visita turística e cultural a Elvas
Credenciamento
Almoço livre

Intervalo Intervalo
Intervalo

11h00 Sessões simultâneas de 
Comunicações  
de Pesquisas e Experiências.
Na Escola Superior Agrária 
de Elvas

Sessões simultâneas   de 
Comunicações 
de Pesquisas e Experiências.
Em Cáceres

Conferência de Encerramento 
Sessão Plenária Em Cáceres

12h30
Cerimônia de Encerramento13h00 Almoço livre Almoço livre

________________

Traslado de Cáceres a Mérida 
(ônibus de turismo)

14h00 Cerimônia de Abertura Cine 
Teatro de Elvas

15h00 Conferência Inaugural
Sessão Plenária no
Cine Teatro de Elvas

Sessões simultâneas de 
Comunicações 
de Pesquisas e Experiências.
Na Escola Superior Agrária 
de Elvas

16h00 Intervalo Intervalo Chegada em Mérida

Traslado de Cáceres a Lisboa

16h30 Quatro Colóquios Simultâneos:
um Colóquio para cada eixo 
temático e um expositor de cada 
país promotor por Colóquio.
Na Escola Superior Agrária de 
Elvas 

Traslado de Elvas a Cáceres 
na Espanha (ônibus de 
turismo)

Quatro Colóquios Simultâneos: 
um Colóquio para cada eixo 
temático e um expositor de cada 
país promotor por Colóquio. Em 
Mérida

18h00 Intervalo Chegada em Cáceres
Alojamento em Hotel

Intervalo

18h30 Sessões simultâneas de 
Comunicações de Pesquisas e 
Experiências.
Na Escola Superior Agrária de 
Elvas

Visita cultural à Mérida Romana: 
Teatro e Museo

19h30 Intervalo Recepção de boas-vindas em 
Cáceres
Visita noturna à cidade de 
Cáceres

Confraternização em Mérida

20h30 Confraternização em Elvas Traslado de Mérida a Cáceres

CALENDÁRIO

SÍNTESE DA PROGRAMAÇÃO

05 de janeiro de 2010 Abertura das inscrições no Congresso e da submissão de trabalhos completos ao Comitê Científico  

01 de março de 2010                  Último dia para a recepção de trabalhos completos para avaliação do Comitê Científico

01 de abril de 2010 Divulgação da relação dos trabalhos aceitos pelo Comitê Científico

19 de abril de 2010 Divulgação do Programa Oficial do Congresso

28 e 29 de abril de 2010 Sessões do Congresso em Elvas, Portugal

01 e 02 de maio de 2010 Sessões do Congresso em Cáceres e Mérida, Espanha
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INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

Os participantes brasileiros deverão inscrever-se exclusivamente 
através do Portal da Anpae 

Os participantes portugueses se inscreverão junto ao Fórum Português 
de Administração Educacional

Los participantes españoles se inscribirán junto al Forum Europeo de 
Administradores de la Educación de España.

Valor das taxas 
de inscrição dos 
participantes brasileiros 

Pagamento até o dia 
05 de abril de 2010

Pagamento depois 
de 05 de abril de 

2010

Valor para os associados 
da Anpae que tenham 
quitado a anuidade de 2010 

R$250.00
(sujeito a confirmação)

R$375.00
(sujeito a confirmação)

O pagamento da taxa de inscrição inclui os seguintes benefícios: 
1. Participação em todos os atos do Congresso
2. Certificado de Participação no Congresso
3. Direito a submeter um trabalho à consideração do Comitê Cientí-

fico; caso seja aceito pelo Comitê Científico, o trabalho será publi-
cado em CD-ROM inscrito no ISBN

4. Programa Oficial e CD-ROM com os trabalhos apresentados no 
Congresso

5. Serviços de café nos intervalos em Elvas, Cáceres e Mérida
6. Transporte em ônibus de turismo entre as cidades-sede do Con-

gresso (Elvas, Cáceres e Mérida)
7. Entrega em domicílio das três edições da Revista Brasileira de Políti-

ca e Administração da Educação da Anpae correspondentes a 2010

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A submissão eletrônica dos trabalhos completos abrirá no dia 5 de ja-

neiro de 2010 e encerrará no dia 1º de março do mesmo ano. Não haverá 
extensão de prazo. 

O Comitê Científico somente examinará os trabalhos completos subme-
tidos eletronicamente que se pautarem pelas seguintes orientações.

Condições para a submissão e apresentação de trabalhos
• Ser associado quite da Anpae devidamente cadastrado em 2010
• Estar previamente inscrito no Congresso e com a taxa de inscrição 

quitada
• Encaminhar o trabalho pela Internet dentro do prazo estabelecido 

no Calendário
• Ser autor ou co-autor de um único trabalho

Critérios de avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico 
• Originalidade e relevância da contribuição para o objeto de estudo 

do Congresso 
• Consistência no tratamento teórico e metodológico
• Correção de linguagem no desenvolvimento do trabalho
• Cumprimento das condições de submissão e das normas de forma-

tação e envio

Normas de formatação dos trabalhos
Os trabalhos completos devem ser submetidos em forma de artigo para 

publicação, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) e as seguintes orientações:

• Extensão. O trabalho completo – incluindo encabeçamento, re-
sumo, palavras-chave, notas e referências bibliográficas – deve 
ter entre 25.000 e 40.000 caracteres, incluindo os espaços entre 
palavras. O resumo, que antecede o corpo do trabalho, deve ter 
até 600 caracteres, incluindo os espaços entre palavras, seguido 
de até quatro palavras-chave.  

• Editor. Word for Windows 1997 ou posterior, tamanho A4, com 
margem superior e margem esquerda de três cm, margem inferior 
e margem direita de dois cm.

• Fonte. Times New Roman com corpo 12 e espaçamento entreli-
nhas de 1.5. 

• Encabeçamento. Título, autor, instituição a que está vinculado 
e e-mail.

• Notas. Devem constar no final do trabalho, antes das referências 
bibliográficas.

Resultado da avaliação e publicação dos trabalhos
• O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no sítio do 

evento no dia previsto no Calendário. O parecer do Comitê Científi-
co é conclusivo e, como tal, não estará sujeito a revisão.

• Os trabalhos completos que tenham sido aceitos pelo Comitê Cien-
tífico e apresentados no Congresso serão publicados em CD-ROM 
com registro no ISBN.

VIAGENS E HOTÉIS
Passagens internacionais e custos de alojamento em Portugal e na 

Espanha são de responsabilidade pessoal de cada participante. Aos cole-
gas inscritos no Congresso que solicitarem carta-convite, a Presidência da 
ANPAE estenderá convites individuais para apoiar seus pedidos de afasta-
mento e/ou suas solicitações de apoio financeiro junto as suas instituições 
ou agências de fomento. 

Estão incluídos na taxa de inscrição no Congresso os custos de transporte 
local em ônibus de turismo entre as três cidades-sede do Congresso (Elvas, 
Cáceres e Mérida), nos horários previstos na programação do evento. 

Informações sobre horários e custos de transporte rodoviário de Lisboa a 
Elvas e de Cáceres a Lisboa, assim como sobre hotéis em Lisboa e Elvas (Por-
tugal) e em Cáceres (Espanha) estarão disponíveis a partir do dia 5 de janeiro de 
2010 no sítio do evento, que poderá ser acessado através do Portal da Anpae. 

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
A Comissão Organizadora Internacional do Congresso é constituída pe-

los presidentes e colaboradores imediatos das três associações promotoras 
do evento: FPAE/PT, FEAE/ES e ANPAE/BR. Cada país terá sua Comissão 
Organizadora Nacional e seu próprio Comitê Científico.

Maria Beatriz Gomes Bettencourt, Presidente do FPAE, Portugal
Fórum Português de Administração Educacional

Josep Serentill, Presidente del FEAE, España
Foro Europeo de Administradores de la Educación de España

Benno Sander, Presidente da ANPAE, Brasil
Associação Nacional de Política e Administração da Educação do Brasil
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Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às dezoito horas e 
trinta minutos, instalou-se a Assembléia Geral da Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação (ANPAE), no Auditório do Centro de Educação da Universi-
dade Federal do Espírito Santo, em Vitória, atendendo à convocação do presidente da 
entidade, professor Benno Sander (RJ), expedida no dia trinta de abril de dois mil e nove 
em conformidade com o artigo dezoito, parágrafos primeiro e segundo do Regulamento 
Geral e à luz das competências conferidas ao presidente da Associação no artigo trinta 
e três, inciso oitavo do Regulamento Geral para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(1) Tomar conhecimento e decidir sobre o Relatório da Presidência cobrindo as ativida-
des realizadas, até o presente, no biênio dois mil e oito e dois mil e nove; (2) aprovar o 
parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da Presidência referente ao 
ano de dois mil e oito; (3) homologar as decisões tomadas pelo presidente ad referen-
dum do Conselho Deliberativo; (4) instaurar o processo de atualização e modificação do 
Estatuto e Regulamento Geral da ANPAE, visando a adequá-los às disposições do novo 
Código Civil e às atuais necessidades da Associação; (5) encaminhar a instalação do 
processo eleitoral do próximo biênio; (6) outros assuntos. Inicialmente, o presidente con-
vidou o diretor-executivo da ANPAE, Erasto Fortes Mendonça (DF), para secretariar os 
trabalhos, deu as boas-vindas aos participantes e submeteu a pauta a sua apreciação, 
sendo a mesma aprovada, com a retirada do item três, por não haver matéria submetida 
à homologação da Assembléia Geral. 

Em seguida, passou-se ao primeiro item da pauta, com o relato do presidente 
sobre as atividades de gestão da entidade realizadas entre primeiro de janeiro de dois 
mil e oito e trinta de junho de dois mil e nove. Referiu-se aos atos de nomeação dos dire-
tores e de colabores imediatos da Presidência e às homologações desses mesmos atos 
pelo Conselho Deliberativo reunido no dia anterior à realização desta Assembléia Geral. 
Citou os atos de participação político-pedagógica do presidente ou, por sua delegação, 
de outros dirigentes da Associação. Referiu-se ao Programa de Publicações da ANPAE, 
dirigido pela professora Maria Beatriz Luce (RS), que envolve a Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação e as atividades editoriais da Coleção Biblioteca 
ANPAE e do Boletim ANPAE Notícias. Relatou os avanços logrados no Programa de 
Pesquisas Educacionais, sob a direção do professor João Ferreira de Oliveira (GO), 
que atualmente contempla cinco pesquisas de âmbito nacional envolvendo diversas 
universidades de diferentes regiões do país. A respeito do Programa de Cooperação 
Internacional, coordenado pela professora Dalila Andrade Oliveira (MG), referiu-se à 
realização de eventos já ocorridos e a outros em fase de planejamento e organiza-
ção, configurando a ampliação das redes de cooperação com entidades congêneres 
de outros países e com organismos internacionais. Citou e aplaudiu, em nome de todos 
os associados, o Programa de Formação e Desenvolvimento, sob a coordenação do 
professor Antônio Lisboa Leitão de Souza (RN), que toma forma concreta nos eventos 
regionais e estaduais com significativo impacto no processo associativo. Referiu-se o 
presidente à preparação do XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano 
de Política e Administração da Educação, a respeito do qual solicitou uma moção de 
aplauso a todos que direta ou indiretamente se envolveram na sua organização. Sau-
dou, nesse sentido, os colegas da Presidência que integraram a Comissão Organiza-
dora Nacional, do Comitê Científico presidido pela associada Bernardete A. Gatti (SP) 
e da Comissão Executiva em Vitória, Espírito Santo, a qual parabenizou na pessoa da 
professora Eliza Bartolozzi Ferreira (ES), coordenadora executiva do evento. A seguir, 
fez uma explanação sobre a gestão financeira e contábil da ANPAE, em que a Presi-
dência conta com a colaboração do associado Valmir Machado Rodrigues (RJ) como 
diretor financeiro da Associação, referindo-se à situação confortável em que se encontra 
a entidade. O presidente destacou algumas medidas de caráter organizativo que foram 
adotadas no período, como: a obtenção do CRC no SICAF que permite a entidade 
receber recursos públicos federais; o registro da marca ANPAE no Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual (INPI); a transferência das contas da ANPAE para o Banco 
do Brasil; o encerramento de contas bancárias inativas; a preparação de instrumentos 
para o levantamento do mobiliário e equipamento da ANPAE; e o pagamento em dia 
de impostos e encargos sociais. Ao final da exposição foi o presidente aplaudido pelos 
membros da Assembléia numa demonstração de aprovação do relatório. 

Passando ao segundo item da pauta, o presidente deu a palavra ao presidente 
do Conselho Fiscal, professor Alberto de Mello e Souza (RJ), que leu a ata e o parecer 
aprovando a prestação de contas da Presidência referente ao ano de dois mil e oito, 
apreciados no dia anterior pelo Conselho Deliberativo da entidade. Em seguida, o 
conselheiro Alberto de Mello e Souza (RJ) leu a ata e o parecer do Conselho Fiscal 
aprovando o balancete do primeiro semestre de 2009. O conselheiro Mello e Souza 
ressaltou, nesse momento, a confortável situação financeira em que se encontra a en-
tidade com um superávit que permite o adequado planejamento das ações da ANPAE 
no futuro próximo. A Assembléia manifestou-se aclamando o relatório do Conselho 
Fiscal e a aprovação da prestação de contas da Presidência. 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ANPAE,
REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Passando ao quarto e quinto itens da pauta sobre a instauração do proces-
so de atualização e modificação do Estatuto e Regulamento Geral da ANPAE e a 
instalação do próximo processo eleitoral, o presidente Benno Sander sugeriu que a 
coordenação dos trabalhos da mesa passasse a ser exercida por um membro da As-
sembléia Geral que não ocupasse cargo eletivo, a fim de resguardar a lisura e impar-
cialidade das discussões. O conselheiro Walter E. Garcia (DF) propôs então o nome 
da professora Maria Beatriz Luce (RS), que foi aceito por aclamação. Assumindo os 
trabalhos, a presidenta da mesa agradeceu a indicação de seu nome e começou por 
relatar as discussões dos últimos meses sobre o tema, em particular o debate ocorrido 
na reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia anterior. Ressaltou que a aná-
lise das alternativas relacionadas às questões eleitorais e à própria dinâmica da vida 
associativa da atualidade levou à construção de uma proposta consensual, aprovada 
por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, a ser submetida à consideração desta 
Assembléia Geral. Convidou então o professor Antonio Lisboa Leitão de Souza (RN) 
para apresentar a proposta do Conselho Deliberativo que responde aos anseios de 
amplos setores do quadro associativo da ANPAE. A proposta apresentada à conside-
ração e decisão soberana da Assembléia Geral se transcreve em seguida: 

Em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2009 em Vitória, Espírito Santo, o 
Conselho Deliberativo considerou a necessidade de estabelecer um calendário único 
para a realização das eleições da ANPAE. Considerou que há mandatos expirados há 
vários anos, outros recém expirados e os demais a expirar até o final de 2010. Em um 
intento de unificar a data das eleições em todos os níveis da administração da ANPAE, 
sem reduzir nenhum dos atuais mandatos, o Conselho Deliberativo, após detida aná-
lise, decidiu, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembléia Geral Ordinária 
convocada para o dia 12 de agosto de 2009, o período de setembro a novembro de 
2010 para a realização de eleições gerais em todos os níveis da administração: Pre-
sidência, Conselho Fiscal e Direções das Seções Estaduais. Isso implica a extensão 
de mandatos, incluindo os do presidente e vice-presidente nacional, vice-presidentes 
regionais, membros do Conselho Fiscal e os dos atuais dirigentes das Seções Esta-
duais cujos mandatos já expiraram ou que expirarão proximamente, até a posse, no 
primeiro trimestre de 2011, dos novos dirigentes eleitos nas eleições gerais a serem 
realizadas entre setembro e novembro de 2010. Durante o período de extensão dos 
mandatos, a Presidência da ANPAE deverá coordenar, além das atividades regulares 
da entidade, as seguintes ações: dar continuidade à atualização administrativa em 
curso para proteger os interesses da Associação e sanar pendências historicamente 
acumuladas em matéria financeira e patrimonial; dar continuidade às negociações em 
curso sobre a realização do VI Congresso Ibero e Luso Brasileiro no primeiro semes-
tre de 2010, em Portugal e Espanha, em parceria com o Fórum Português, o Fórum 
Espanhol e o Fórum Europeu de Administração Educacional; iniciar a organização 
da celebração do jubileu de ouro da ANPAE, por ocasião do XXV Simpósio Brasileiro 
de Política e Administração da Educação, no início de 2011; dar prosseguimento às 
ações em curso para o lançamento do novo portal da ANPAE e da edição eletrônica da 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação; presidir a Comissão Es-
pecial de Reforma Estatutária e Regimental, nomeada à luz do disposto pela Assem-
bléia Geral realizada em 14 de novembro de 2007, em Porto Alegre, RS; e convocar a 
Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 19 do Estatuto, para a reforma 
dos instrumentos constitutivos da ANPAE – Estatuto e Regulamento Geral – visando 
a sua adaptação ao novo Código Civil brasileiro e sua atualização em função das 
novas necessidades da entidade. Visando a propiciar a mais ampla participação do 
quadro associativo no processo de reforma estatutária e regimental e com base no 
disposto nos Artigos 19 e 20 do Estatuto, o presidente deverá “instaurar o processo de 
votação das modificações do Estatuto e do Regulamento Geral por correspondência 
postal e/ou eletrônica, regulamentado pelo Conselho Deliberativo”; convocar reunião 
do Conselho Deliberativo, no primeiro semestre de 2010, para considerar o texto con-
solidado do novo instrumento constitutivo da ANPAE a ser submetido à votação da 
Assembléia Geral Extraordinária; nomear a Comissão Eleitoral, à luz do disposto no 
novo Estatuto, para a realização de eleições gerais para todos os cargos em todos os 
níveis da administração da ANPAE em calendário unificado durante o período de se-
tembro a novembro de 2010; e empossar os membros eleitos para todos os cargos da 
administração da Associação em Assembléia Geral a ser convocada para o primeiro 
trimestre de 2011, por ocasião do XXV Simpósio Brasileiro de Política e Administração 
da Educação, comemorativo do jubileu de ouro da ANPAE. 

Feita a leitura da proposta e a contextualização das razões que levaram o Con-
selho Deliberativo a submetê-la à consideração e decisão soberana desta Assembléia 
Geral, a presidenta da mesa abriu inscrições para pedidos de esclarecimento. A pro-
fessora Maria Luiza Barbosa Chaves (CE) destacou a atual autonomia das Seções 
Estaduais para a realização das eleições de forma descentralizada e manifestou sua 
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preocupação no sentido de que as eleições gerais poderiam comprometer a nature-
za do processo eleitoral local. A professora Sônia Martins de Almeida Nogueira (RJ) 
pediu esclarecimentos sobre a regularização e unificação do calendário eleitoral e 
sua relação com as disposições do novo Código Civil. Ressaltou ainda que, em sua 
opinião, a renovação apenas parcial de mandatos, como ocorre em outros colegia-
dos, colabora para a continuidade de gestão. O professor Alberto de Mello e Sou-
za (RJ) ponderou que a mudança proposta precisaria de maior tempo de estudo e 
discussão com vistas a propiciar uma decisão mais informada. O professor Marcelo 
Soares Pereira da Silva (MG) solicitou à presidência da mesa que esclarecesse à As-
sembléia se a proposta apresentada se configura como uma mudança estatutária ou 
não. Após a rodada de pedidos de esclarecimento, a presidenta da mesa esclareceu 
que a proposta sobre a realização das eleições ora apresentada à consideração e 
decisão soberana desta Assembléia Geral não se caracteriza como mudança esta-
tutária, mas tão somente como adoção de um calendário eleitoral único com a con-
seqüente extensão dos mandatos eletivos do presidente, dos vice-presidentes, dos 
conselheiros do Conselho Fiscal e dos dirigentes das Seções Estaduais até a posse 
dos novos dirigentes eleitos, prevista para o primeiro trimestre de 2011. Em relação 
às Seções Estaduais, esclareceu que a deliberação da Assembléia Geral sobre a 
matéria alcançaria a prorrogação dos mandatos em curso, dos mandatos já vencidos 
que ainda não realizaram eleições e dos mandatos que estão por vencer dentro do 
espaço temporal contemplado pela proposta do Conselho Deliberativo, ressaltando 
ainda que, de acordo com a proposta, nenhum mandato seria reduzido. Esclareceu 
também que a proposta de uma data única para a realização das eleições gerais da 
entidade caracteriza-se como um momento cívico eleitoral capaz de mobilizar toda a 
rede associativa para a escolha e posse de seus dirigentes, sem que isso implique 
em interferência da Presidência na autonomia das Seções Estaduais em relação à 
escolha das candidaturas para as eleições anpaeanas nas respectivas unidades da 
federação. Finalmente, esclareceu a presidenta que a reforma estatutária seria objeto 
de Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim, como 
dispõe o Estatuto vigente. Passado o período de esclarecimentos e não havendo 
mais inscrições para discussão da matéria, a presidenta dos trabalhos declarou que 
a proposta entraria em regime de votação, tendo sido a mesma aprovada por ampla 
maioria, com apenas dois votos contrários e duas abstenções. Com esta decisão, 

a Assembléia Geral prorrogou os mandatos do presidente e da vice-presidente na-
cional, dos vice-presidentes regionais, dos conselheiros do Conselho Fiscal e dos 
diretores e outros dirigentes eleitos das Seções Estaduais até a posse dos novos 
dirigentes da ANPAE no primeiro trimestre de 2011. Declarada aprovada a proposta, a 
presidenta da mesa solicitou ao professor Benno Sander (RJ) que voltasse a presidir 
os trabalhos da Assembléia Geral. Reassumindo a direção dos trabalhos, o presidente 
Benno Sander congratulou-se com os presentes pela maneira criteriosa e ponderada 
pela qual a Assembléia Geral deliberou soberanamente sobre o calendário eleitoral, a 
extensão dos mandatos e a orientação para a instauração do processo de atualização 
estatutária e regimental. Destacou ainda o presidente a maneira competente como es-
sas questões foram conduzidas pela professora Maria Beatriz Luce (RS). Finalmente, 
o presidente reiterou que a proposta de extensão do seu mandato nunca esteve nos 
seus planos, mas agradeceu o voto de confiança do quadro associativo para dar conti-
nuidade às reformas em curso e para coordenar o processo de atualização estatutária 
e regimental, como a ANPAE já o fez diversas vezes ao longo de sua história. 

Passando ao item outros assuntos, a professora Maria Beatriz Luce (RS) fez 
uma conclamação geral, em que foi acompanhada pelos presentes, no sentido de pro-
mover um renovado esforço para a superação de um problema histórico na entidade 
relativo à desmobilização de algumas Seções Estaduais, recomendando ao presidente 
da ANPAE que designe diretores ou coordenadores pro tempore para as Seções Esta-
duais consideradas desmobilizadas, que seriam encarregados de promover processos 
de mobilização associativa e escolha participativa dos novos diretores estaduais nas 
eleições gerais de 2010. Às vinte e uma horas e cinco minutos, não havendo nada mais 
a tratar, o presidente agradeceu a participação dos membros do quadro associativo e 
deu por encerrada a Assembléia Geral da ANPAE, tendo eu Erasto Fortes Mendonça, 
diretor executivo da ANPAE, lavrado a presente ata que vai por mim e pelo presidente 
Benno Sander assinada e que, para todos os efeitos legais, se encaminha para registro 
no Cartório de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, Distrito Federal. 

ERASTO FORTES MENDONÇA
Secretário
BENNO SANDER
Presidente

Aos onze dias do mês de agosto no ano de dois mil e nove, no Hotel Radisson, em 
Vitória, Espírito Santo, realizou-se reunião presencial do Conselho Deliberativo da As-
sociação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE, convocada pelo 
presidente Benno Sander (RJ) no dia quinze de maio de dois mil e nove, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (1) Apreciar o relatório da Presidência e opinar sobre as 
atividades realizadas até o presente, no biênio 2008-2009; (2) tomar conhecimento do 
parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da Presidência referente ao ba-
lanço anual de 2008 a ser submetido à aprovação da Assembléia Geral; (3) homologar 
os atos do Presidente praticados ad referendum do Conselho Deliberativo; (4) deliberar 
sobre o processo de atualização e modificação do Estatuto e Regulamento Geral da 
ANPAE, visando adequá-los às disposições do novo Código Civil e às atuais necessida-
des da Associação; (5) fixar o valor das anuidades dos associados para o ano de 2010; 
(6) encaminhar a instalação do processo eleitoral do próximo biênio; (7) outros assuntos. 
A reunião foi aberta às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocação, com a 
presença dos seguintes conselheiros titulares: Benno Sander (RJ) que presidiu a reu-
nião, Erasto Fortes Mendonça (DF) que secretariou os trabalhos, Maria Beatriz Moreira 
Luce (RS), Afrânio Mendes Catani (SP), Arthur Santa Rosa (RJ), Valmir Machado Rodri-
gues (RJ), João Ferreira de Oliveira (GO), Dalila Andrade Oliveira (MG), Antônio Lisboa 
Leitão de Souza (RN), Miriam Fábia Alves (GO), Marcelo Soares Pereira da Silva (MG), 
Maria Luiza Barbosa Chaves (CE), Raimundo Nonato Palhano da Silva (MA), Lucíola 
Licinio de Castro Paixão Santos (MG), Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos 
(PA), Ângela Maria Monteiro da Motta Pires (PE), Bertha de Borja Reis do Valle (RJ), 
Miguel Henrique Russo (SP), Fátima Cunha Ferreira Pinto (RJ), Flávia Obino Corrêa 
Werle (RS), Maura Costa Bezerra (RN), Maria da Salete Barboza de Farias (PB), Lucíola 
Licinio de Castro Paixão Santos (MG), Maria Marly de Oliveira Coelho (AM), Francinete 
Massulo Corrêa (AM), Tânia Suely Azevedo Brasileiro (RO), Selina Maria Dal Moro RS), 
Marília Fonseca (DF), Francisco das Chagas F. do Nascimento (DF) e Fábio Luiz Alves 
de Amorim (ES).  Inicialmente, o presidente Benno Sander (RJ) deu as boas-vindas aos 
conselheiros e aos demais associados presentes, ressaltando a importância da reunião 
do Conselho Deliberativo na véspera do XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Inte-
ramericano de Política e Administração da Educação. Em seguida, o presidente saudou 
a professora Eliza Bartollozi Ferreira (ES), expressando o reconhecimento do Conselho 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009

EM VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO
e do quadro associativo pelo trabalho de coordenação local dos eventos programados 
na cidade de Vitória de 12 a 14 de agosto de 2009 sob a chancela da ANPAE, em par-
ceria com a UFES, e destacando a negociação feita com agências de viagem e a rede 
hoteleira da cidade, com evidentes benefícios para os conselheiros e os participantes 
do Simpósio Brasileiro. 

Terminadas as considerações iniciais, passou-se ao primeiro item da pauta: O 
presidente apresentou um resumo do Relatório da Presidência, cuja versão completa já 
fora distribuída previamente aos membros do Colegiado, cobrindo as atividades realiza-
das pelos distintos programas da ANPAE no período de 1º de janeiro de 2008 a 30 de 
junho de 2009.  O Relatório da Presidência destaca que os atos de participação político-
pedagógica e intercâmbio institucional da ANPAE consolidaram uma construtiva parce-
ria da Associação com entidades científicas do campo educacional e uma interlocução 
autônoma com órgãos de governo e agências de pesquisa e desenvolvimento, tanto na-
cionais como internacionais. Quanto ao Programa de Publicações, o presidente chamou 
atenção especial à celebração das bodas de prata da Revista da ANPAE e à negociação 
e assinatura do contrato com o FNDE/MEC para a distribuição da Revista da Anpae a 
partir de 2006 a todos os conselhos municipais e estaduais do país, numa demonstra-
ção de reconhecimento público da qualidade e relevância de seu conteúdo em matéria 
de política educacional e gestão escolar. Mencionou, ainda, dois livros publicados pela 
Coleção Biblioteca Anpae e a preparação do projeto dos Cadernos de Gestão, voltados 
prioritariamente para os dirigentes educacionais que atuam diretamente nas unidades 
escolares. Referiu-se à retomada do Programa de Pesquisas Educacionais, contando 
com o apoio do MEC, do CNPq e de outras agências de fomento. Sobre o Programa 
de Cooperação Internacional referiu-se às atividades de cooperação com a UNESCO, 
a OEI, a REDESTRADO/CLACSO, a SAECE e às negociações em curso com o Fórum 
Português, o Fórum Espanhol e o Fórum Europeu de Administração Educacional e asso-
ciações congêneres nas Américas visando à realização de eventos em parceria. Sobre 
o Programa de Formação e Desenvolvimento referiu-se aos eventos organizados pelas 
diversas Seções Estaduais e pelas Vice-Presidências regionais. Por fim, mencionou 
a preparação do XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de Política 
e Administração Educacional, apresentando o Livro do Programa e o CD-ROM com 
os trabalhos completos, que serão entregues a todos os participantes do evento. Para 
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a realização do Simpósio Brasileiro registrou os apoios institucionais, em especial da 
CAPES, SEB, SECAD e SEA no âmbito do MEC, do CNPq e da SEDH/PR, da FAPESP, 
da UNDIME e do CONSED, da UNESCO, OEI, REDESTRADO e SAECE, bem como 
da FACITEC, da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, das Secretarias 
Municipais de Vitória e Cariacica e dos programas de universidades e outras instituições 
educacionais que facilitaram a participação de professores e pesquisadores. Quanto à 
Gestão Financeira e Contábil, o presidente referiu-se à complexidade organizacional da 
Associação e relacionou as conquistas alcançadas nos últimos semestres nessa maté-
ria, como a obtenção do CRC no SICAF, condição hoje necessária para a obtenção de 
recursos do Governo Federal; o registro da marca ANPAE no INPI em função de con-
tenciosos com outra entidade que pleiteava o uso da sigla; transferência das contas da 
ANPAE para o Banco do Brasil, que colocou à disposição da Presidência da Associação 
o Gerenciador Financeiro do Banco, permitindo o controle de todas as contas utilizadas 
pelas unidades de custo; encerramento de contas bancárias inativas; e a necessidade 
de fazer o levantamento de equipamentos e mobiliários da Associação em função de 
sua desatualização. Nessa matéria, o Conselho autorizou gestões para dar de baixa 
nos materiais obsoletos em desuso, a partir do preenchimento de um formulário auto-
declaratório pelos vice-presidentes, diretores estaduais e outros dirigentes de unidades 
de custo, sob a coordenação do diretor financeiro da Associação. 

Passando ao segundo item, o presidente solicitou ao associado Valmir 
Machado Rodrigues (RJ), diretor financeiro da ANPAE, que lesse as atas e pareceres do 
Conselho Fiscal aprovando as prestações de contas da Presidência referentes ao ano de 
2008 e ao primeiro semestre de 2009. Nas atas, uma referente ao ano fiscal de 2008 e outra 
ao primeiro semestre de 2009, os membros do Conselho Fiscal ressaltam a preocupação e 
o zelo da Presidência em apresentar de forma competente e transparente a administração 
dos recursos da Associação. Os pareceres foram colocados em votação e aprovados por 
aclamação. A professora Fátima Cunha Ferreira Pinto (RJ) solicitou que constasse em ata 
um voto de louvor ao presidente Benno Sander pelo competente trabalho na consolidação 
do crescimento da Associação materializado na sua prestação de contas. 

Passando ao terceiro item da pauta, o presidente Benno Sander relacionou 
as seguintes nomeações por ele praticadas ad referendum do Conselho Deliberativo: 
Arthur Santa Rosa (diretor secretário), Valmir Machado Rodrigues (diretor financei-
ro), Maria Beatriz Luce (diretora de publicações), João Ferreira de Oliveira (diretor de 
pesquisas educacionais), Afrânio Mendes Catani (diretor de intercâmbio institucional), 
Dalila Andrade Oliveira (diretora de cooperação internacional) e Antônio Lisboa Leitão 
de Souza (diretor de formação e desenvolvimento). Submeteu também as nomeações 
de recondução dos membros do Conselho Editorial da ANPAE e das Editorias do Pro-
grama de Publicações. Para a Editoria da RBPAE, reconduziu a Maria Beatriz Luce 
como editora da Revista e designou a Nalú Farenzena para editora associada. Para 
a Editoria da Coleção Biblioteca ANPAE, nomeou Sofia Lerche Vieira e Eloísa Maia 
Vidal, respectivamente editora e editora associada. Para a Editoria do Boletim ANPAE 
Notícias, reconduziu Simone Caputo Gomes e Beatrice Boechat D’Elia, respectivamente 
como editora e jornalista responsável. Submetidas à apreciação e decisão do Colegiado, 
todas as nomeações foram homologadas por aclamação. Submeteu ainda à aprovação 
do Conselho a nomeação dos membros da Comissão Especial de Reforma Estatutá-
ria e Regimental, que foi homologada por unanimidade: Benno Sander (presidente), 
João Gualberto de Carvalho Meneses (fundador da Anpae e ex-diretor executivo), 
Regina Vinhaes Gracindo (ex-presidente e conselheira do Conselho Editorial), Flávia 
Obino Corrêa Werle (vice-presidente para a região Sul e ex-conselheira do Conselho 
Fiscal), Eliza Bartolozzi Ferreira (vice-presidente adjunta para a Região Sudeste), João 
Ferreira de Oliveira (diretor de pesquisas educacionais e ex-diretor da Anpae em Goiás), 
Antônio Lisboa Leitão de Souza (diretor de formação e desenvolvimento da Anpae), 
Dalila Andrade Oliveira (diretora de cooperação internacional e ex-vice-presidente regio-
nal da Anpae), Bertha de Borja Reis do Valle (diretora da Anpae no Rio de Janeiro), Clei-
ton de Oliveira (conselheiro do Conselho Fiscal e ex-diretor da Anpae em São Paulo), 
Sofia Lerche Vieira e Walter Garcia (conselheiros do Conselho Editorial). 

Passando ao quarto e sexto itens da pauta, que foram tratados em conjunto, o pre-

sidente referiu-se às consultas que lhe vem sendo encaminhadas por diretores estaduais 
e membros do quadro associativo em torno do estabelecimento do calendário eleitoral das 
eleições nacionais e locais e da necessidade de atualização do Estatuto e Regulamento 
Geral da ANPAE, visando a adequá-los às disposições do novo Código Civil e às novas 
necessidades da Associação. Nesse contexto, o presidente convidou o associado Anto-
nio Lisboa Leitão de Souza (RN), diretor de formação e desenvolvimento e membro da 
Comissão Especial de Reforma Estatutária e Regimental da ANPAE, para resumir as dis-
cussões dos últimos meses no âmbito da Diretoria. O professor Antonio Lisboa dirigiu-se 
ao Colegiado historiando a dinâmica e as condições para o encaminhamento de uma pro-
posta de calendário eleitoral e para a instauração do processo de atualização estatutária e 
regimental. Propôs que o Conselho Deliberativo submetesse à consideração e decisão da 
Assembléia Geral Ordinária, convocada para o dia 12 de agosto de 2009, uma indicação 
de unificação da data de realização das próximas eleições durante os meses de setembro, 
outubro e novembro de 2010, estendendo os mandatos dos atuais cargos eletivos em 
todos os níveis da administração da ANPAE até a promulgação dos resultados dessas 
eleições gerais e a posse dos novos dirigentes eleitos no primeiro trimestre de 2011. A 
professora Fátima Cunha Ferreira Pinto (RJ) expressou sua preocupação no sentido de 
que a extensão dos mandatos não deveria ser precedida da mudança do Estatuto. Outros 
conselheiros também fizeram uso da palavra para solicitar maiores esclarecimentos sobre 
a proposta. Após os esclarecimentos da presidência da mesa e as ponderações de Mar-
celo Soares Pereira da Silva (MG), Francisco das Chagas F. do Nascimento (DF) e Maria 
Beatriz Luce (RS), que fizeram referência às circunstâncias históricas do atual processo 
de mobilização associativa e a precedentes sobre modificações no calendário eleitoral 
da ANPAE, assim como à legitimidade do Conselho Deliberativo para “regulamentar o 
processo eleitoral da ANPAE” conforme dispõe o Artigo 26 do Regulamento Geral e de 
apresentação de proposições à Assembléia Geral, os conselheiros presentes aprovaram 
a indicação por unanimidade, solicitando ao conselheiro Antonio Lisboa Leitão de Souza 
(RN) que represente o Colegiado para submeter à apreciação e deliberação da Assem-
bléia Geral Ordinária convocada para o dia 12 de agosto de 2009 a proposta consolidada 
do Conselho sobre a instauração de processo de reforma estatutária e sobre o estabele-
cimento de calendário eleitoral para as próximas eleições e a conseqüente extensão dos 
mandatos do presidente, vice-presidentes, conselheiros do Conselho Fiscal e diretores das 
Seções Estaduais. O presidente manifestou ao Conselho que a proposta de extensão do 
seu mandato nunca esteve nos seus planos, mas agradeceu o voto de confiança unânime 
do Colegiado para dar continuidade às reformas em curso e para coordenar a instauração 
do processo de atualização estatutária e regimental. 

Passando ao quinto item da pauta, relativo à fixação do valor das anuidades de 
2010, o Colegiado decidiu autorizar gestões para que a Presidência encaminhe a pro-
posta para discussão e aprovação do Conselho Deliberativo por votação eletrônica. 

Passando ao item outros assuntos, o conselheiro Marcelo Soares Pereira da 
Silva (MG) dirigiu-se novamente ao Colegiado, propondo um voto de reconhecimento 
especial ao esforço e à dedicação do presidente da Associação, professor Benno 
Sander (RJ) e seus colaboradores que têm redundado num vigoroso processo de 
mobilização associativa e de qualificação da entidade, sendo aclamado por todos os 
presentes. O presidente agradeceu a manifestação do Colegiado e agradeceu a cola-
boração de todos os conselheiros nas atividades da Associação. Nada mais havendo 
a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião às 18 horas. A presente ata foi lavra-
da por mim Erasto Fortes Mendonça (DF), diretor-executivo da ANPAE, e vai assinada 
por mim e pelo presidente Benno Sander, encaminhando-se para registro no Cartório 
de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, Distrito Federal. 

ERASTO FORTES MENDONÇA
Secretário

BENNO SANDER
Presidente

O Conselho Fiscal da Associação Nacional de Política e Administração da Edu-
cação, formado por Alberto de Mello e Souza, Cleiton de Oliveira e Magali de Castro, 
sob a presidência do primeiro, reunido no dia 11 de agosto de 2009, às 11 horas, no 
Hotel Radisson em Vitória no Espírito Santo, resolve aprovar as prestações de contas 
relativas ao ano de 2008, nos termos estabelecidos na ata em anexo. 

PARECER E ATA DO CONSELHO FISCAL 
APROVANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008

REALIZADA EM VITÓRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO 
FISCAL DA ANPAE, REALIZADA EM 

VITÓRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009
Aos onze dias do mês de agosto de 2009, no Centro de Convenções do Hotel 

Radisson, em Vitória, Espírito Santo, às onze horas, foi realizada reunião do Conse-
lho Fiscal, em atendimento à convocação da Presidência da ANPAE, nos termos da 
legislação em vigor, com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre a prestação de 
contas da ANPAE, referente ao ano de 2008. Após análise da documentação contábil 
de responsabilidade da MABE – Escritório Contábil Ltda. foi elaborada a presente ata, 
na qual o Conselho registra os seguintes pontos: a) A preocupação e o zelo da Presi-
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dência em apresentar a movimentação financeira de forma transparente e detalhada; 
b) O balanço da ANPAE, de janeiro a dezembro de 2008, apresentou um saldo positivo 
de R$181.379,67 (cento e oitenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e sessen-
ta e sete centavos). Esse superávit é fruto da administração competente de recursos 
provenientes de anuidades, doações, convênios, taxas de inscrição em eventos e assi-
naturas de revistas; c) Face ao problema já constatado em relatório anterior, referente 
à defasagem das informações patrimoniais da Anpae, em todas as suas instâncias, a 
Comissão propõe a realização de um levantamento físico do mobiliário e equipamento 
existente nas sessões estaduais, regionais e central; d) A comissão reconhece o esfor-
ço bem sucedido da Presidência, no sentido da centralização das contas bancárias da 
Anpae no Banco do Brasil; e) A comissão valoriza o trabalho realizado em relação ao 
encerramento de contas bancárias inativas; f) A Comissão enfatiza a importância da 
centralização de contas bancárias no órgão central, visto que, ao mesmo tempo em que 
resguarda a integridade da autonomia das sessões estaduais e regionais e as libera de 
encargos burocráticos, possibilita maior eficiência do controle contábil e financeiro. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai 
assinada pelos membros do Conselho Fiscal da ANPAE. 

ALBERTO DE MELLO E SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal

CLEITON DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal

MAGALI DE CASTRO
Membro do Conselho Fiscal

PARECER E ATA DO CONSELHO FISCAL 
APROVANDO O BALANCETE DO 1º SEMESTRE DE 2009
VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, 11 DE AGOSTO DE 2009

O Conselho Fiscal da Associação Nacional de Política e Administração da Educa-
ção, formado por Alberto de Mello e Souza, Cleiton de Oliveira e Magali de Castro, sob 
a presidência do primeiro, reunido no dia 11 de agosto de 2009, às 11 horas, no Hotel 
Radisson, em Vitória, Espírito Santo, resolve aprovar as prestações de contas relativas 
ao período de janeiro a junho de 2009, nos termos estabelecidos na ata em anexo. 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA ANPAE, REALIZADA EM VITÓRIA NO

DIA 11 DE AGOSTO DE 2009
Aos onze dias do mês de agosto de 2009, no Centro de Convenções do Hotel 

Radisson, em Vitória, Espírito Santo, às onze horas, foi realizada reunião do Conse-
lho Fiscal, em atendimento à convocação da Presidência da ANPAE, nos termos da 
legislação em vigor, com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre a prestação de 
contas da ANPAE, referente ao período de janeiro a junho de 2009. Após análise da 
documentação contábil de responsabilidade da MABE – Escritório Contábil Ltda., foi 
elaborada a presente ata, na qual o Conselho aprova as contas do período considera-
do, reiterando as observações e recomendações constantes na ata referente ao ano 
de 2008.  O balanço da ANPAE, no período de janeiro a junho de 2009, apresentou 
uma receita de R$262.204,77 (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e quatro reais 
e setenta e sete centavos), despesa de R$169.109,60 (cento e sessenta e nove mil 
cento e nove reais e sessenta centavos) e saldo positivo de R$93.095,17 (noventa e 
três mil, noventa e cinco reais e dezessete centavos. Este saldo positivo, somado ao 
saldo positivo do ano de 2008, correspondente a R$181.379,67 (cento e oitenta e hum 
mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), totaliza um superávit 
de R$274.474,84 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos). Pelo exposto, a Comissão constata uma melhoria 
na situação financeira da Anpae, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades 
fins. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata, que vai assinada pelos membros do Conselho Fiscal da ANPAE. 

ALBERTO DE MELLO E SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal

CLEITON DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal

MAGALI DE CASTRO
Membro do Conselho Fiscal

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA ANPAE  
DE JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2009

Introdução
No dia 1º de março de 2008, após a apuração dos votos da eleição nacional 

da Presidência e do Conselho Fiscal da Associação para a gestão 2008-2010 e a 
proclamação dos resultados, tomaram posse os colegas eleitos para a Presidência da 
ANPAE e o Conselho Fiscal para o biênio, em ato realizado na sede da Presidência 
da Associação, em Niterói, RJ, presidido pela associada Sonia Martins de Almeida 
Nogueira (UENF), Presidente da Comissão Eleitoral, e testemunhada pelos demais 
membros da Comissão – Marília Araújo Lima Pimentel (UERJ), Antônio Puhl (UFF), 
Rosa Maria Torte da Cunha (Cesgranrio) e Maria Lucia de Abrantes Fortuna (UERJ).

  São os seguintes os membros eleitos e empossados da Presidência para o 
biênio 2008-2010, conforme consta em Ata da Comissão Eleitoral e Termo de Posse 
de 1º de março de 2008: Benno Sander (Presidente), Lourdes Marcelino Machado 
(Vice-Presidente Nacional), Marília Fonseca e Virginia Maria Pereira de Melo (Vice-
Presidente para a região Centro-Oeste e Adjunta, respectivamente), Magna França e 
Luiz de Sousa Junior (Vice-Presidente para a Região Nordeste e Adjunto, respectiva-
mente), Francinete Massulo Corrêa e Tânia Suely Azevedo Brasileiro (Vice-Presiden-
te para a Região Norte e Adjunta, respectivamente), Marcelo Soares Pereira da Silva 
e Eliza Bartolozzi Ferreira (Vice-Presidente para a Região Sudeste e Adjunta, respec-
tivamente), Flávia Obino Corrêa Werle e Antônio Elízeo Pazeto (Vice-Presidente para 
a Região Sul e Adjunto, respectivamente). Para o Conselho Fiscal tomaram posse os 
seguintes membros titulares eleitos: Cleiton de Oliveira (UNIMEP), Alberto de Mello e 
Souza (UFRJ) e Magali de Castro (PUC-MG). Na mesma oportunidade, o Presidente 
nomeou e deu posse ao Diretor Executivo, Erasto Fortes Mendonça (UNB).  

Nos meses subseqüentes, o Presidente, no uso de suas atribuições, nomeou 
e deu posse aos Diretores e colaboradores imediatos na Presidência: Arthur San-
ta Rosa (Diretor Secretário), Valmir Machado Rodrigues (Diretor Financeiro), Maria 
Beatriz Luce (Diretora de Publicações), João Ferreira de Oliveira (Diretor de Pesqui-
sas Educacionais), Afrânio Mendes Catani (Diretor de Intercâmbio Institucional), Dalila 
Andrade Oliveira (Diretora de Cooperação Internacional) e Antônio Lisboa Leitão de 
Souza (Diretor de Formação e Desenvolvimento). Nomeou também os membros do 
Conselho Editorial da ANPAE e das Editorias do Programa de Publicações. Para a 
Editoria da RBPAE, nomeou Maria Beatriz Luce e Nalú Farenzena, respectivamente 
Editora e Editora Associada. Para a Editoria da Coleção Biblioteca ANPAE, nomeou 
Sofia Lerche Vieira e Eloísa Maia Vidal, respectivamente Editora e Editora Associa-
da. Para a Editoria do boletim ANPAE Notícias, nomeou Simone Caputo Gomes e 
Beatrice Boechat D’Elia, respectivamente Editora e Jornalista Responsável. 

As nomeações para Diretor Executivo e para Diretores da Presidência a cargo 
dos Programas do Plano Estratégico da ANPAE foram homologadas pelo Conselho 
Deliberativo em reunião presencial realizada no Hotel Radisson, em Vitória, Espírito 
Santo, no dia 11 de agosto de 2009. 

No curso de 2008, as seguintes Seções Estaduais realizaram eleições para a esco-
lha de seus dirigentes cujos mandatos bianuais haviam expirado: Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Norte. Apoiados em disposições do 
Estatuto e do Regulamento Geral da Anpae, dirigentes de outras Seções Estaduais cujos 
mandatos já expiraram ou expirarão proximamente vem fazendo consultas sobre a reali-
zação de suas eleições. As consultas sugerem a necessidade de aperfeiçoar o processo 
eleitoral no contexto da reforma dos instrumentos constitutivos da ANPAE – Estatuto e Re-
gulamento Geral – para dirimir indefinições nessa matéria. O Presidente vem acolhendo as 
consultas e sugestões para encaminhamento à Comissão Especial de Reforma Estatutária 
e Regimental, nomeada pelo Presidente, com base em resolução adotada pela Assem-
bléia Geral realizada em 14 de novembro de 2007 em Porto Alegre. A Comissão Especial 
de Reforma Estatutária e Regimental é integrada pelos seguintes dirigentes da ANPAE: 
Benno Sander (presidente), João Gualberto de Carvalho Meneses (fundador da Anpae e 
ex-diretor executivo), Regina Vinhaes Gracindo (ex-presidente e conselheira do Conselho 
Editorial), Flávia Obino Corrêa Werle (vice-presidente da região Sul e ex-conselheira do 
Conselho Fiscal), Eliza Bartolozzi Ferreira (vice-presidente adjunta para a região sudes-
te), João Ferreira de Oliveira (diretor de pesquisas educacionais e ex-diretor da Anpae 
em Goiás), Antônio Lisboa Leitão de Souza (diretor de formação e desenvolvimento da 
Anpae), Dalila Andrade Oliveira (diretora de cooperação internacional e ex-vice-presidente 
regional), Bertha de Borja Reis do Valle (diretora da Anpae no Rio de Janeiro), Cleiton 
de Oliveira (conselheiro do Conselho Fiscal e ex-diretor da Anpae em São Paulo), Sofia 
Lerche Vieira e Walter E. Garcia (conselheiros do Conselho Editorial).

No contexto desses antecedentes, a Associação deu continuidade as suas ativida-
des com o decidido engajamento dos membros do quadro social e apoio de universida-
des e outras instituições em todo o país. A Presidência manteve seu gabinete em sala 
alugada em Niterói. A Diretoria Executiva continua sediada na Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, foro da entidade desde 1976, graças à 
valiosa contribuição da Universidade há mais de 30 anos. A Editoria da Revista Brasileira 
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de Política e Administração da Educação permanece no Núcleo de Política e Gestão 
da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. A Editoria da Coleção Biblioteca ANPAE tem sede na Universidade do Estado do 
Ceará. Os serviços de apoio técnico-administrativo da Presidência são prestados pelo 
estagiário Alexandre Alves Lírio, bolsista da UniLaSalle-RJ. Os serviços profissionais 
de contabilidade e auditoria são terceirizados à MABE Escritório Contábil, sediado em 
Niterói, RJ. Os serviços de hospedagem e manutenção do portal da ANPAE e do sítio do 
Simpósio Brasileiro são realizados pela Internit, Ltda., Niterói, RJ. 

 Atos de Participação Político-Pedagógica
 Programa de Intercâmbio Institucional

Um dos programas prioritários do Plano Estratégico da ANPAE para a gestão 
2006-2011 é o Programa de Intercâmbio Institucional, concebido à luz do disposto no 
Artigo 3º, inciso IV do Estatuto e que se desenvolve em articulação político-pedagógi-
ca com entidades da sociedade civil organizada no campo da educação. No curso de 
2008 e no primeiro semestre de 2009, a Presidência da ANPAE estreitou o intercâm-
bio e as parcerias político-pedagógicas com os dirigentes de associações congêneres 
da sociedade civil organizada no campo da educação – ANPED, ANFOPE, CEDES e 
FORUMDIR. Essas parcerias se materializaram na ação conjunta junto ao Congresso 
Nacional, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e outros órgãos 
governamentais em temas de formulação de políticas educacionais, com destaque 
para as políticas e práticas de formação dos profissionais da educação. 

Nesse contexto, a ANPAE, através de seu presidente ou, por delegação, através 
de seu diretor executivo, vice-presidentes, diretores da Presidência e outros dirigentes 
da Associação, participou de inúmeras reuniões e audiências públicas no Conselho 
Nacional de Educação e no Congresso Nacional, de reuniões com o Ministro da Edu-
cação e com dirigentes de Secretarias e Diretorias do MEC e, em nível regional e 
local, com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. A ANPAE participou da 
preparação e realização da Conferência Nacional de Educação Básica em abril 2008. 
Atualmente, integra as entidades científicas nacionais da sociedade civil na prepara-
ção da Conferência Nacional de Educação, programada para abril de 2010, precedida 
das Conferências Municipais, Inter-Municipais e Estaduais no curso de 2009. Nume-
rosos diretores e diretoras de Seções Estaduais e especialistas anpaeanos participam 
atualmente como membros das Comissões Organizadoras e como conferencistas das 
Conferências Municipais, Inter-Municipais e Estaduais pelo país afora.

Destacam-se em seguida alguns dos numerosos atos de representação da 
ANPAE nos últimos semestres, demonstrando seu compromisso histórico de contri-
buir para a avaliação e formulação de políticas públicas de educação.

• Em outubro de 2007, Benno Sander (UFF) e Luiz Fernandes Dourado (UFG) 
fizeram pronunciamento, em nome da ANPAE, em ato público das associa-
ções educacionais de âmbito nacional por ocasião da 30ª Reunião Anual da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED) 
em Caxambu, sobre a rearticulação do Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública e a reavaliação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dez anos após sua promulgação.

• Em outubro de 2008, o presidente da ANPAE participou de ato público co-
memorativo do sexagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU, promovido pelas entidades da sociedade civil no campo 
da educação, convidadas pela presidente da Associação Nacional de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Educação, Márcia Ângela Aguiar, por ocasião da 
31ª Reunião Anual da ANPED, em Caxambu, MG. 

• Na mesma Reunião, Benno Sander (UFF) participou como especialista 
convidado da ANPED para debatedor da conferência de Dermeval Saviani 
(UNICAMP) sobre Sistema Nacional de Educação: conceito, papel histórico 
e obstáculos para a sua construção no Brasil, em sessão especial do GT-5 
– Estado e Políticas Educacionais, presidida por Antônio Lisboa L. de Souza 
(UFRN), coordenador do Grupo de Trabalho. 

• Por sua vez, ainda nessa reunião nacional, Maria Beatriz Luce (UNIPAMPA) 
participou, em representação da ANPAE, da mesa de debates sobre Política 
Nacional de Formação de Professores, junto com os presidentes da ANPED, 
ANFOPE, CEDES, FORUMDIR e dirigentes da CAPES/MEC.

• Em novembro de 2008, João Ferreira de Oliveira (UFG), Diretor de Pesquisas 
Educacionais da ANPAE, representou a Presidência da Associação na Reu-
nião Anual da ANFOPE, realizada em Goiânia, GO. 

• Dalila Andrade Oliveira (UFMG), Diretora de Cooperação Internacional da 
ANPAE, representou a Presidência no II Seminário da Revista Retratos da 
Escola sobre formação de professores, promovido pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores da Educação (CNE), em Brasília no dia 17 de de-
zembro de 2008. Como parte da programação do Seminário da CNTE, Dalila 
integrou o painel Trabalho docente, discorrendo sobre O trabalho docente na 
América Latina: identidade e profissionalização. 

• Por ocasião do Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, em 2008 na 
PUCSP, o presidente da ANPAE coordenou os trabalhos da Mesa Plenária 
de Diálogos intitulada Globalização e os desafios da educação libertadora, 
integrado por Carlos Alberto Torres (Universidade da Califórnia e Diretor do 
Instituto Paulo Freire dos Estados Unidos, em Los Ângeles), António Teodo-
ro (Universidade Lusófona de Lisboa e Instituto Paulo Freire de Portugal), 
Ladislau Dowbor (PUC-SP), Mario Sérgio Cortella (PUC-SP) e Luiza Corte-
são (Universidade do Porto e Diretora do Instituto Paulo Freire de Portugal).

•  Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2009, em reunião das entidades científicas 
nacionais de educação no âmbito da preparação da Conferência Nacional de 
Educação, o presidente da ANPAE representou a Associação, junto com João 
Ferreira de Oliveira (Diretor de Pesquisa), Magna França (Vice-Presidente da 
ANPAE-Nordeste), Flávia Obino Corrêa Werle (Vice-Presidente ANPAE-Sul), 
Dalila Andrade Oliveira (Diretora de Cooperação Internacional), Eliza Bartolozzi 
Ferreira (Vice-Presidente Adjunta da ANPAE-Sudeste) e Walter Esteves Garcia 
(Conselheiro do Conselho Editorial da ANPAE) – e fez pronunciamento sobre a 
CONAE na dimensão dos direitos humanos e da construção de cidadania.

• No dia 24 de maio de 2009, o presidente da ANPAE participou do Fórum Na-
cional de Educação Superior, promovido pelo Conselho Nacional de Educa-
ção, Câmara de Educação Superior, em preparação da Conferência Mundial 
de Educação Superior, programada para o período de 6 a 8 de julho de 2009, 
na UNESCO em Paris.

• No dia 2 de dezembro de 2009, o presidente da ANPAE participou como pa-
lestrante convidado da Mesa sobre Entidades Científicas no Campo da Edu-
cação: História, Crises e Ações Concertadas como parte da programação do 
II Seminário Brasileiro de Educação realizado pelo CEDES na Universidade 
de Campinas (UNICAMP) na primeira semana de dezembro de 2009.

• Finalmente, cumpre destacar que o presidente da ANPAE e outros membros 
dos quadros dirigentes da Associação participaram de numerosas reuniões 
no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação e no Con-
gresso Nacional, contribuindo para a avaliação de políticas públicas de edu-
cação e de formação dos trabalhadores da educação.

 Programa de Publicações

O Programa de Publicações da ANPAE, sob a direção de Maria Beatriz Luce, 
deu continuidade à atividade editorial, aperfeiçoando os projetos em execução e intro-
duzindo novas iniciativas. Em 2008 foram publicados e distribuídos os dois números 
do boletim ANPAE Notícias e os três números do volume 24 da Revista Brasileira 
de Política e Administração da Educação (RBPAE), tal como está previsto no Plano 
Estratégico da ANPAE 2006-2010. Em 2009, a ANPAE publicou as três edições do 
volume 25, comemorativas do 25º aniversário de fundação da Revista.

Priorizando o trabalho da Editoria da RBPAE e tendo em vista as novas respon-
sabilidades da Editora Maria Beatriz Luce ao assumir a Reitoria da nova Universidade 
Federal do Pampa (UNIPAMPA), o Presidente da ANPAE nomeou e deu posse à pro-
fessora Nalú Farenzena (UFRGS) para o cargo de Editora Associada da Revista no 
dia 1º de março de 2008 e, desde essa data, ela vem trabalhando estreitamente com 
a professora Maria Beatriz Luce, Editora-Chefe da Revista. 

Em 2008, a ANPAE renovou a construtiva parceria com a UNESCO estabelecida 
desde 2007 e consolidada em 2009. O resultado mais importante dessa parceria é o va-
lioso apoio da UNESCO para a publicação da Revista da ANPAE. Outro fato destacado 
da Revista é a assinatura de contrato com o FNDE, após dois anos de negociação entre 
a Presidência da ANPAE e diferentes órgãos do MEC, em particular a Secretaria de Edu-
cação Básica (SEB) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 
a distribuição da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação a todas as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação do país, elevando a tiragem da Revista 
a 4.000 exemplares desde o início da nossa gestão em 2006.

A consolidação do novo projeto editorial da Revista, inaugurado no início de 2006 
com o decidido apoio da Editora da UFRGS, o aumento de sua periodicidade de se-
mestral para quadrimestral em 2007, e a avaliação da relevância e qualidade de sua 
contribuição intelectual no campo da educação tiveram como resultado sua reclas-
sificação positiva no Sistema MEC/CAPES/QUALIS em 2008. Atualmente, o projeto 
prioritário da Editoria da Revista é a preparação de sua edição digital, que deverá sair 
em 2010, para consolidar-se por ocasião do Jubileu de Ouro da ANPAE em 2011. 

Em 2008 também retomamos as atividades editoriais da Coleção Biblioteca 
ANPAE. O presidente da ANPAE nomeou a Sofia Lerche Vieira (UECE) e Eloísa Maia 
Vidal (UECE) para Editora e Editora Associada respectivamente. A Série Livros da 
Coleção se enriqueceu com duas publicações: o livro Avaliação institucional: sinaes 
e práticas, numa edição da Editora Xamã, organizado por João Ferreira de Oliveira 
(UFG) e Marília Fonseca (UNB); e o livro Política educacional: gestão e qualidade do 
ensino, edição da Liber Livro, organizado por Magna França (UFRN) e Maura Costa 
Bezerra (SEDUC-RN) e financiado pela Seção Estadual da ANPAE do Rio Grande do 
Norte e pela Vice-Presidência da ANPAE para a região nordeste.

Relatório da Presidência
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Ainda em 2008, a Editoria da Biblioteca ANPAE preparou o projeto de publica-
ção dos Cadernos de Gestão, iniciativa editorial aprovada pelo Conselho Editorial da 
Anpae, em sua reunião realizada no dia 10 de novembro de 2007 em Porto Alegre. 
De acordo com o projeto editorial, os Cadernos de Gestão tem por objetivo abrir um 
espaço de reflexão e de troca de idéias e práticas entre pesquisadores e profissionais 
do campo da política e administração da educação. Pretendem discutir os desafios 
relativos ao cotidiano da gestão educacional e escolar. Seu enfoque é de natureza 
prática, visando a contribuir para a formação continuada dos educadores, especial-
mente dos profissionais que atuam no chão da escola. Elaborado o projeto, o próximo 
desafio é sua execução, que passa pela efetiva contribuição do quadro social.

 Programa de Pesquisas Educacionais

A ANPAE tem uma experiência exitosa no campo da pesquisa educacional, asso-
ciada à sua atividade editorial. Nessa experiência, destaca-se o programa de pesqui-
sas desenvolvido na segunda metade da década de 1990 e nos primeiros anos da dé-
cada de 2000. Naquela época, uma valiosa contribuição financeira da Fundação Ford 
viabilizou a realização do programa, coordenado por Lauro Carlos Wittmann e Maria 
Estela Dal Pai Franco, e desenvolvido mediante uma ampla articulação nacional de 
pesquisadores anpaeanos, distribuídos por numerosas universidades e outras institui-
ções educacionais do país. A obra mais representativa dessa fase é o livro O estado 
da arte em política e gestão da educação no Brasil, coordenado pelos nossos ex-pre-
sidentes Lauro Carlos Wittmann e Regina Vinhaes Gracindo, publicado, inicialmente, 
pelo INEP e reeditado, posteriormente, pela Editora Autores Associados (2001).

Os resultados do XXIII Simpósio Brasileiro de 2007 em Porto Alegre e o progra-
ma acadêmico do XXIV Simpósio Brasileiro de 2009, na cidade de Vitória, revelam 
que um novo esforço no campo da pesquisa em matéria de política e gestão da edu-
cação e áreas correlatas no âmbito da ANPAE é possível. A possibilidade se revela 
no fato, inédito na história da Anpae, de que em cada um dos dois eventos fossem 
apresentados e debatidos mais de 400 trabalhos de pesquisa educacional e relatos 
de experiências publicados em CD-ROM na Coleção Biblioteca ANPAE. No contexto 
desses antecedentes e de iniciativas de grupos de pesquisa na área, nasceu o atual 
Programa de Pesquisas que integra o Plano Estratégico 2006-2010 da ANPAE. 

O Programa de Pesquisas Educacionais da ANPAE, que no biênio 2008-2009 
teve como diretor o professor João Ferreira de Oliveira (UFG), visa a incentivar e pro-
mover estudos e investigações, bem como divulgar as produções científicas nas áreas 
de política, planejamento, gestão e avaliação da educação e de formação docente, 
contribuindo, assim, para a consecução do terceiro objetivo da Associação, enunciado 
no Artigo 3º do Estatuto. A primeira atividade deflagrada pelo diretor do programa foi 
o desenho de projetos, atividade protagonizada pelos próprios pesquisadores, que 
negociaram e mereceram valiosos financiamentos de agências brasileiras de fomento 
e desenvolvimento. O Programa, que está aberto à ampla participação dos associa-
dos e centros de pesquisa das universidades, tem hoje cinco projetos de pesquisa em 
diferentes estágios de desenvolvimento, conforme se enuncia em seguida. 

Pesquisa nº 1. Avaliação da educação superior no Brasil: desenvolvimento ins-
titucional e qualidade do trabalho acadêmico em questão. Pesquisa coordenada por 
Marília Fonseca (UnB) e João Ferreira de Oliveira (UFG), contando com a participa-
ção de pesquisadores da UnB, UFG, UEG e Unievangélica. A pesquisa tem o apoio 
financeiro do CNPq. O livro resultante da pesquisa integra a Coleção Biblioteca Anpae 
e foi distribuído aos associados no gozo de seus direitos sociais no ano de 2008.

Pesquisa nº 2. Remuneração de professores de escolas públicas da educação 
básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas. Pesquisa coordenada por 
Rubens Barbosa de Camargo (USP), com a participação de pesquisadores da USP, 
UFPR, UNISUL/SC, UFPB, UFPI, UFRN, UFMS, UEMT, UFAL, UFG, UEMG E UFPA 
(12 estados). A pesquisa foi submetida ao CNPq, Edital 14/2008 e ao Edital CAPES/
INEP do Observatório da Educação.

Pesquisa nº 3. A gestão e o gestor escolar no contexto atual: transformações re-
centes e impactos nas práticas de gestão e no papel do gestor. Pesquisa coordenada 
por João Ferreira de Oliveira (UFG) e Luiz Fernandes Dourado (UFG), contando com 
a adesão de IFES dos 27 estados da federação. O projeto contará com o apoio das 
Universidades que integram o Programa Escola de Gestores. O projeto também será 
submetido às agências de financiamento.

Pesquisa nº 4. Análise das conseqüências de parcerias firmadas entre municí-
pios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional. Esta pesquisa 
e financiada pelo CNPq e coordenada por Theresa Maria de Freitas Adrião (UNESP/
Rio Claro) e Vera Maria Vidal Peroni (UFRGS), com estudos realizados por equipes 
de pesquisadores das seguintes universidades: USP, UNESP-RC, UFRGS, UFMS, 
UCDB, UFU, UEPI, UNEMAT-CÁCERES, UNIOESTE, UFPA e UFRN.

Pesquisa nº 5. Trabalho docente na educação básica no Brasil. Trata-se de pes-
quisa nacional coordenada por Dalila Andrade Oliveira (UFMG) e desenvolvida pelo 
Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade 
Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG), em rede de pesquisa com GEPETO/
UFSC, NEDESC/UFG, GETEPE/UFRN, GEDUC/UEM, NUPE/UFPR, NEPE/UFES e 

GESTRADO/UFPA. O projeto conta com o apoio do Ministério da Educação (MEC), 
por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB). A pesquisa prevê a realização 
de um survey nacional sobre o trabalho docente na Educação Básica, enfatizando 
as condições de vida, de trabalho e o perfil dos trabalhadores em escolas públicas 
municipais e estaduais, e instituições de educação infantil conveniadas com o poder 
público, em sete estados brasileiros, contemplando as cinco regiões. Os estados que 
compõem a amostra da pesquisa são os seguintes: Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, 
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. O projeto realizou reuniões 
de coordenação nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2009 em Vitória, por ocasião do 
XXIV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação da ANPAE.

Os temas dos projetos do Programa de Pesquisas Educacionais da ANPAE e 
os resultados dos estudos são socializados e debatidos pelos seus coordenadores e 
pesquisadores em várias sessões especiais do XXIV Simpósio Brasileiro de Política 
e Administração da Educação nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2009. A ANPAE 
fortalece, assim, seu papel protagonista na construção e difusão de conhecimentos 
e práticas no campo da gestão educacional e das políticas públicas de educação e 
formação docente.

 Programa de Cooperação Internacional
Ao longo das décadas, a ANPAE desenvolveu inúmeras parcerias com organiza-

ções internacionais e com associações e entidades estrangeiras da sociedade civil no 
campo da educação. Destacam-se as parcerias com a Organização dos Estados Ame-
ricanos e a UNESCO para a realização de congressos internacionais, em particular os 
congressos interamericanos nos anos setenta e oitenta e os congressos luso-brasileiros 
na última década. Da mesma forma, a valiosa cooperação financeira da Fundação Ford 
entre 1995 e 2003 desempenhou um papel importante para alavancar as atividades 
de pesquisa educacional e apoiar a realização dos simpósios e seminários da ANPAE. 
Esses antecedentes e a crescente globalização da atividade científica e educacional 
incentivam a ANPAE a expandir suas atividades de cooperação com organizações in-
ternacionais e associações estrangeiras da sociedade civil organizada no campo da 
educação, como prevê o Plano Estratégico da ANPAE para o período 2006-2010. 

Dando continuidade aos congressos internacionais de 2007 – IV Congresso Luso-
Brasileiro de Política e Administração da Educação, na Universidade de Lisboa; V Con-
gresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação e Colóquio Ibero-Ame-
ricano de Política e Administração da Educação, na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – realizados em parceira com o Fórum Português, Fórum Espanhol e Fórum 
Europeu de Administração Educacional da Espanha, a ANPAE preparou, no curso do 
primeiro semestre de 2009, o III Congresso Interamericano de Política e Administra-
ção da Educação, realizado de 12 a 14 de agosto, na Universidade Federal do Espírito 
Santo, para o qual contamos com o apoio da UNESCO, OEI, REDESTRADO/CLACSO 
e da SAECE. No segundo semestre, a Presidência deu prioridade à negociação e pre-
paração do VI Congresso Luso Brasileiro de Política e Administração da Educação e 
I Congresso Ibero-Brasileiro em Portugal e na Espanha, no primeiro semestre de 2010.

Para o cumprimento dessa agenda internacional, a ANPAE se propõe a estreitar 
os laços de cooperação e intercâmbio com organizações internacionais e entidades 
estrangeiras da sociedade civil organizada no campo da educação. Especificamen-
te, a ANPAE necessita construir e aprofundar suas parcerias de cooperação com a 
UNESCO, OEA, Fórum Português de Administração Educacional, Fórum Espanhol 
de Administração Educacional, Fórum Europeu de Administração Educacional, Uni-
versity Council for Educacional Administration (UCEA) dos Estados Unidos, Canadian 
Association of Educational Administration e outras associações profissionais no cam-
po da política e da gestão da educação, especialmente as entidades da sociedade 
civil organizada no campo da educação na América Latina e no Caribe.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EVENTOS REGIONAIS E ESTADUAIS

 II Seminário Estadual da ANPAE do Rio de Janeiro
A Seção da ANPAE-Rio de Janeiro, sob a direção da professora Bertha de Borja 

Reis do Valle, promoveu seu II Seminário Estadual, que teve como tema central Ges-
tão da Educação Básica: formação docente, pesquisa e ação política. O Seminário, 
que contou com o apoio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da 
FAETEC, se realizou nos dias 25 e 26 de agosto, na Faculdade de Educação da 
UERJ. O evento congregou professores e diretores de escola básica e profissional, 
pesquisadores e docentes de educação superior, dirigentes e técnicos dos sistemas 
de ensino para um exercício de cooperação e aprendizagem sobre políticas e práticas 
de gestão e financiamento da educação básica e de formação do educador e do 
gestor escolar. O Seminário foi aberto pelo presidente da ANPAE, e pela professora 
Bertha de Borja Reis do Valle. A Conferência inaugural foi feita pela professora Cleuza 
Rodrigues Repulho, então diretora do Departamento de Fortalecimento Institucional e 
Gestão Educacional do Ministério da Educação. O painel de encerramento do even-
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to teve como integrantes os professores Gaudêncio Frigotto (UERJ), Nicholas Davis 
(UFF) e Lia Faria (UERJ). Para o desenvolvimento do programa, participaram os se-
guintes conferencistas e debatedores: Sônia Martins de Almeida Nogueira (UENF), 
Marly de Abreu Costa (UERJ), Beatriz Abicalil (Secretária Municipal de Educação de 
Nova Friburgo, RJ), Rivo Gianini de Araújo (UFF), Helena de Freitas (ANFOPE/UNI-
CAMP/MEC-CAPES), Lucilia Augusta Lino de Paula (UFRRJ), Mirian Paura Sabroza 
Zippin Grinspun (UERJ), Jane Rangel (UEZO/UCB), Marcos Jardim Freire (UFRJ), 
Roberto Boclin (CEE-RJ), Zuleide Silveira (CEFET-RJ), Maria Cristina Lacerda Silva 
(FAETEC), Álvaro Chrispino (CEFET-RJ), Álvaro Passos (FAETEC), Sara Rozinda M. 
M. Sá dos Passos (FAETEC), Luiz Carlos Esteves (UERJ/UNIRIO), Almaisa Monteiro 
Souza (SEE-RJ), Luiza Dantas Vaz (SME-RJ), Alberto de Mello e Souza (Conselho 
Fiscal da ANPAE) e Rosa Maria Torte da Cunha (Fundação Cesgranrio). O evento 
contou também com a apresentação de pôsteres representativos de pesquisas desen-
volvidas por professores da rede estadual e das redes municipais e por estudantes de 
cursos de graduação e pós-graduação.

 V Seminário da ANPAE-Nordeste e
 VI Encontro da ANPAE-Rio Grande do Norte 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sediou o V Seminário 
Regional de Política e Administração da Educação do Nordeste e o VI Encontro Es-
tadual de Política e Administração da Educação do Rio Grande do Norte, no ano em 
que a Instituição celebrava os 50 anos de sua fundação e os 30 anos de criação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação.  O evento se realizou nos dias 17, 18 e 
19 de novembro de 2008 no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, com o decidido apoio do Centro de Educação e do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da Universidade, Secretarias Estaduais de Educação do Rio 
Grande do Norte e da Bahia, Secretarias Municipais e entidades da sociedade civil. 
O Seminário, organizado sob a coordenação das professoras Magna França, vice-
presidente da ANPAE para a Região Nordeste, e Maura Costa Bezerra, diretora da 
ANPAE-RN, teve como tema central Política, Gestão e Qualidade do Ensino, e contou 
a participação de numerosos pesquisadores, profissionais atuantes em instituições de 
ensino superior e educação básica e de alunos de graduação e pós-graduação. A con-
ferência inaugural esteve a cargo do professor Benno Sander, presidente da ANPAE, 
com a coordenação do professor Antônio Lisboa Leitão de Souza, da UFRN. Para 
desenvolver o programa acadêmico do Seminário participaram como conferencistas 
e debatedores os seguintes professores: José Adelino da Costa, Alda Maria Duarte 
Araújo Castro, Kátia Freitas Siqueira, Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Arilene Maria So-
ares de Medeiros, Maria da Salete Barboza de Farias, Melânia Mendonça Rodrigues, 
Betania Leite Ramalho, Márcia Ângela da Silva Aguiar, Ana Cristina Cabral Medeiros, 
Ângela Maria Monteiro da Motta Pires, Sofia Lerche Vieira, Antônio Cabral Neto, Mau-
ra Costa Bezerra, Luiz de Souza Junior, Magna França, Fernando Wanderley Vargas 
da Silva, Dante Henrique Moura e Francisco José Lima Sales.

 XIX Encontro Estadual da ANPAE do Ceará 

Cidadania e suas relações com a escola e a educação foi tema central do 
XIX Encontro Estadual da ANPAE no Ceará, realizado nos dias 3, 4 e 5 de dezembro 
de 2008, em Fortaleza, sob a coordenação da professora Maria Luíza Barbosa Cha-
ves, diretora da ANPAE-Ceará. A conferência de abertura de Liliane de Mattos Ribeiro 
e a de encerramento de Benno Sander e as palestras de Luis Roberto Andrade Ponte 
e de Mônica Tassigny lembraram que a Constituição de 1988 representa um marco 
estruturante para a sociedade brasileira e que a cidadania é um dos princípios básicos 
da vida, por meio da qual o indivíduo pode exercer seu papel na construção da de-
mocracia social. Cidadania, escola cidadã e formação para a cidadania são conceitos 
que permearam todas as palestras, mesas redondas e oficinas do programa da reu-
nião. Além dos palestrantes já citados, participaram no desenvolvimento do programa 
acadêmico do evento o Padre Clairton A. de Oliveira; Verônica C. Cavalcante; Horácio 
Dídimo P. B. Vieira; Mannoun Chimelli; Fernanda Scherídan M. Bezerra; Elanir Graça 
F. Cavalcante; Teodoro Soares e Marcondes Rosa de Souza; Haidé Eunice Gonçalves 
Ferreira Leite e professores e alunos de escolas dos municípios de Eusébio, Madalena 
e Canindé; Elizabeth Matos Rocha, Hermínio Borges e pesquisadores e professores 
da Escola Eunice Weaver, na cidade de Maranguape. Na sessão de encerramento, 
Alberto Filho Maciel Maia, da UFC, apresentou o relatório final do encontro e discutiu 
suas implicações para a política e o governo da educação. 

XX Simpósio Catarinense de Administração da Educação 
e VIII Seminário Estadual de Política e Administração da 
Educação de Santa Catarina
O município catarinense de Joaçaba foi sede do já histórico evento dos adminis-

tradores educacionais do Estado, promovido pela Associação dos Administradores 

Escolares de Santa Catarina (AAESC) em parceria com a Associação Nacional de 
Política e Administração da Educação (ANPAE), Seção Estadual de Santa Catarina, 
de 9 a 12 de novembro de 2008. O evento teve os seguintes objetivos: (1) socializar 
estudos e experiências de gestão da educação básica na perspectiva da formação 
continuada do educador; (2) apresentar estudos e experiências de gestão da educa-
ção básica na condução do processo de avaliação institucional; (3) avaliar diretrizes 
e políticas de formação continuada do educador nas dimensões da profissionalização 
docente, ordenamento jurídico e avaliação do desempenho profissional; (4) apresen-
tar estudos e experiências de gestão do currículo escolar e de atuação do educador 
da educação básica; e (5) discutir o processo de alfabetização e a educação da crian-
ça de seis anos. O Simpósio, que contou com 216 participantes, foi organizado sob a 
coordenação de Elói Zambon (AAESC) e Jarbas Cardoso (ANPAE) e seu programa 
foi desenvolvido através de conferências, apresentações de trabalhos e relatos de ex-
periências. As conferências foram proferidas pelos professores Antônio Elízio Pazeto 
(UESC), Leda Scheibe (UFSC), Aristides Cimadom, Vanda Maria Domingues Santos 
e Maira Cripa. Tiveram destaque as apresentações culturais das escolas estaduais e 
municipais de Joaçaba e outros municípios da região. 

 VII Seminário da ANPAE-Sudeste e
 VII Encontro Estadual da ANPAE-Espírito Santo

Política e Gestão Educacional – por um projeto pedagógico nacional foi o tema 
do VII Seminário ANPAE–Sudeste e o VII Encontro da ANPAE-Espírito Santo, que se 
realizou nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2008 no Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O Seminário teve por 
objetivo congregar pesquisadores e professores que desenvolvem estudos e práticas 
no campo da política e gestão educacional, possibilitando o intercâmbio sócio-político 
e cultural entre os participantes. Especificamente, o evento proporcionou reflexões 
e debates sobre as políticas educacionais vigentes no país e suas implicações no 
contexto local dos entes federativos; possibilitou aos participantes um espaço para 
a problematização, a construção de novos conhecimentos e a troca de experiências 
sobre os desafios que se colocam para a escola e para a educação em geral. O Se-
minário, organizado pela professora Eliza Bartolozzi Ferreira (UFES), vice-presidente 
adjunta da ANPAE para a Região Sudeste, e Fábio Luiz Alves Amorim, diretor da 
ANPAE-ES, foi inaugurado com conferência do professor Luiz Antônio Cunha (UFRJ), 
discorrendo sobre “A gestão da política educacional no governo Lula: recorrências, 
avanços e contradições.” A conferência de encerramento foi feita pelo professor 
Benno Sander (presidente da Anpae), abordando o tema “Um projeto pedagógico 
para o país?” Para o desenvolvimento do programa do Seminário participaram os 
seguintes conferencistas e debatedores: Berta de Borja Reis do Valle (ANPAE RJ), 
Regina Vinhaes Gracindo (UnB/CNE), Cleiton de Oliveira (UNIMEP), Juca Pirama 
Gil (USP), Maria do Carmo Paoliello (UFES), Lucíola Licinio de Castro Paixão San-
tos (ANPAE MG), Antonio Flavio Moreira (UERJ), Vania Carvalho de Araujo (UFES), 
Miguel Henrique Russo (ANPAE SP), Márcia Ângela da Silva Aguiar (UFPE e Presi-
dente da ANPED), Eliza Bartolozzi Ferreira (UFES), Izabel Cristina Novaes (UFES), 
João Ferreira de Oliveira (UFG), Edna Castro de Oliveira (UFES), Mario Luiz Neves 
de Azevedo (UEM), Terezinha Maria Schuchter de Oliveira (UFES), Dalila Andrade 
Oliveira (UFMG), Marília Fonseca (UnB) e Fabio Luiz Alves Amorim (UFES). No final 
do evento, os participantes aprovaram a redação da Carta de Vitória, posteriormente 
divulgada no Portal da ANPAE. 

 III Encontro Estadual da ANPAE-Pará 

O III Encontro Estadual da ANPAE-Pará, realizado no período de 27 a 29 de 
maio de 2009, na Universidade Federal do Pará, em Belém, teve como tema central 
Políticas Públicas e o Direito a Educação. O evento se propôs a dar maior amplitude 
às discussões ligadas aos referidos campos de pesquisa e organização social, com 
vistas a consolidar os estudos desenvolvidos pelo Laboratório e Observatório de Ges-
tão Escolar e divulgar as ações da Associação Nacional de Política e Administração 
da Educação – ANPAE/PA, objetivando alargar parcerias institucionais, intercambiar 
conhecimentos, socializar experiências e ampliar o debate das questões ligadas às 
políticas públicas e ao direito à educação de qualidade para todos. O Encontro teve 
como objetivos específicos: congregar intelectuais da educação para consolidar a 
experiência de intercâmbio no âmbito das pesquisas científicas referentes à gestão 
educacional; compartilhar experiências acadêmicas de gestão desenvolvidas pelo 
LAGE/OBSERVE e pela ANPAE, incorporando como fio condutor a democratização 
da gestão na dimensão dos direitos humanos; possibilitar aos alunos de graduação, 
pós-graduação e profissionais da educação associados da Anpae o acesso a novos 
conhecimentos e práticas educacionais; e socializar com a comunidade os resulta-
dos revelados pelas pesquisas em política educacional, especialmente no campo da 
gestão democrática da educação. Contamos com a inscrição de 55 trabalhos para co-
municação oral, sendo 24 aprovados e apresentados nos seguintes GTs: (1) políticas 
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e gestão em educação; (2) gestão escolar e prática educativa; e (3) gestão, direito à 
educação e financiamento. O encontro foi aberto com a presença de Josenilda Maués, 
diretora do ICED/UFPA; Benno Sander, presidente da ANPAE; Terezinha Fátima A. 
Monteiro dos Santos, diretora estadual da ANPAE; Sônia Maia, diretora da Faculda-
de de Educação da UFPA; e Genylton Odilon Rocha, coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Educação das UFPA. A conferência inaugural foi proferida pelo 
professor Benno Sander, discorrendo sobre A ANPAE e o direito à educação.  No dia 
28 de manhã realizou-se a primeira mesa-redonda sobre O Direito à educação pública 
com qualidade social, integrada por Cláudio Roberto Gurgel (UFF), Roberto Ferraz 
Barreto (Presidente do CEE), Antonio Carlos Andrade Monteiro (Diretor Metropolitano 
da Defensoria Pública do Pará), tendo como coordenadora Terezinha Fátima Andrade 
Monteiro dos Santos e como debatedor Ronaldo Marcos de Lima Araújo (UFPA). No 
dia 29 de manhã realizou-se segunda mesa-redonda sobre Políticas Públicas e o Di-
reito à Educação, que teve como expositores Maria Luiza Martins Alessio (Diretora de 
Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional da SEB/MEC) e representantes da 
SEDUC e da Escola de Gestores sob a coordenação de Francisco Williams Campos 
Lima (Presidente do CME de Ananindeua-Pará) e como debatedora Telma Guerreiro 
Barroso. A conferência de encerramento, presidida por Maria Auxiliadora Maués de 
L. Araujo, coube à Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos (Diretora Estadual 
da ANPAE e Coordenadora do LAGE/OBSERVE), que falou sobre A construção dos 
canais de participação para o controle social. As tardes foram reservadas para a apre-
sentação de comunicações orais e o lançamento de livros.

 XI Seminário Estadual da ANPAE-São Paulo 

A Seção Estadual da ANPAE-São Paulo realizou seu XI Seminário Estadual ten-
do como tema central Políticas educacionais e relações federativas. O evento contou 
com o apoio da Universidade Nove de Julho – UNINOVE e se realizou nas instalações 
do Programa de Pós-Graduação em Educação daquela universidade, nos dias 22 e 
23 de junho de 2009. O Seminário reuniu pesquisadores e docentes de educação su-
perior, mestrandos e doutorandos de programas de universidades de vários estados, 
alunos de graduação e docentes da educação básica. A abertura do Seminário contou 
com as presenças do presidente da ANPAE, Benno Sander, da diretora do PPGE da 
UNINOVE, Cleide Almeida e do Diretor da ANPAE-SP, Miguel Henrique Russo. A pro-
gramação do Seminário constou de uma Conferência de abertura feita por Romualdo 
Portela de Oliveira, da USP, de quatro mesas-redondas que tiveram como expositores 
Theresa Adrião (UNESP), Roselli Morila Baptista dos Santos (UNDIME), Paulo Edson 
Paiva (UNDIME), José Roberto Rus Perez (UNICAMP), Sandra Zakia Sousa (USP), 
José Marcelino de Rezende Pinto (USP-Ribeirão Preto), José Eustáquio Romão (UNI-
NOVE), Severiano Garcia Neto (APASE), Maria Izabel Azevedo Noronha (APEOESP), 
Nora Krawczyk (UNICAMP), Vitor Henrique Paro (USP), Celso Carvalho (UNINOVE). 
As sessões de comunicação oral e pôsteres tiveram, respectivamente, 62 e 38 traba-
lhos aprovados pelo Comitê Científico.

 XX Encontro Estadual de Política e Administração
 da Educação do Ceará 

A temática do XX Encontro Estadual do Ceará, realizado nos dias 16, 17 e 18 
de setembro de 2009, sob a coordenação da professora Maria Luíza Barbosa Cha-
ves, diretora da ANPAE-Ceará, se pautou na Escola, Família e Educação Cidadã. 
A escolha do tema foi feita a partir dos resultados da experiência recente contra a 
massificação da escola que impede o jovem a crescer, em toda a sua plenitude 
na escola e na família. Desse modo, o Encontro ofereceu, durante três dias, sete 
momentos-conferência, mesa-redonda, palestras e painéis em torno dos seguintes 
eixos: gestão da escola e da aprendizagem; educação para a cidadania: caminhos e 
desafios; políticas sociais, direitos humanos e educação para a paz; família e educa-
ção cidadã; família, juventude e escola; escola, gestão e educação cidadã e dignidade 
humana. O Encontro teve lugar no ambiente agradável do Passaré/Banco do Nor-
deste, com o objetivo de descobrir novos caminhos para o trabalho dos educadores 
e para as atividades da escola e das salas de aula, em convívio com os pais de 
alunos, à luz dos ensinamentos de Emile Durkheim sobre as organizações humanas 
e escolares e a formação do complexo ser humano. Os debates foram enriquecidos 
com a participação de autoridades educacionais do Ceará e as contribuições dos 
palestrantes convidados, entre eles os seguintes professores: Antônio Elizio Paze-
to (UFSC), Carmensita Matos Braga Passos (UFC), Kelma Socorro Lopes de Matos 
(UFC), Ieda Maria Maia Pires, Ieda Maria Nobre de Castro (UNIFOR), Haidé Eunice 
Gonçalves Ferreira Leite (Portugal), Sâmia Silva Gomes (UECE), Cristiane Carvalho 
Holana (SEDUC), Janaina Balbino Rocha (São Paulo), Jussara Maria Rosin Delphino, 
Consultora Jurídica da Secretaria de Educação de São Paulo. Também participaram 
dos debates Diana Maria dos Santos Mota, João Leonardo de Sousa Leonel e Manuel 
Eugênio Filho, representantes dos pais em conselhos de classe, assim como Rodolfo 
Silva Monteiro e Maria Gildirlani Pereira dos Santos, representantes de alunos em 

conselhos de classe. Ao todo, participaram do evento 176 pessoas entre professores, 
diretores de turma, diretores de escola, superintendentes e coordenadores pedagó-
gicos, alunos e pais de alunos de escolas de ensino médio profissionalizante, onde 
foi implantado o Projeto Diretor de Turma, sob a coordenação da ANPAE-Ceará e o 
auspício da Secretaria Estadual de Educação.

 
 IV Encontro Estadual da ANPA/Amazonas

A Seção Estadual da ANPAE do Amazonas, com sede na Faculdade de Educa-
ção da Universidade Federal do Amazonas (FACED/UFAM), realizou seu IV Encontro 
Estadual de Política e Administração da Educação nos dias 28, 29 e 30 de setembro 
de 2009. Os organizadores, considerando a atual direção que vem sendo dada para as 
políticas públicas em educação, definiram como objetivo, debater os desafios postos 
pelas Políticas de Formação dos Profissionais da Educação e Gestão da Educação, 
tema principal do evento. A abertura foi realizada com a fala de todos os integrantes 
da mesa, cabendo ao professor Marcelo Soares Pereira da Silva, Diretor de Políticas 
de Formação, Materiais Didáticos e Tecnologias para Educação Básica do MEC, em 
representação do Professor Benno Sander, Presidente da ANPAE, dar boas vindas 
aos participantes e fazer a abertura do evento. O professor Marcelo fez a conferência 
inaugural sobre “Políticas Públicas, Formação Profissional e Gestão Democrática da 
Educação”. Os demais temas debatidos no evento foram: Políticas de formação dos 
profissionais da educação e gestão democrática da educação, sob a ótica sindical; 
parceria entre universidades, sistemas de ensino e escolas na formação inicial e con-
tinuada dos profissionais da educação; articulação Estado/Município na gestão da 
educação básica e superior. Os participantes dos referidos debates foram: Arminda 
Rachel B. Mourão, diretora da Faculdade de Educação (UFAM); Marilene Corrêa da 
Silva, reitora da Universidade Estadual do Amazonas (UEA); Luiz Carlos Cerquinho 
de Brito (UFAM); Alice Regis Menezes Costa (UFAM); Maria das Graças Sá Peixoto 
Pinheiro (UFAM); Vicente Paulo Queiroz Nogueira, Secretário Municipal de Educa-
ção; Francisco Jacob P. da Silva, representante da Associação dos Docentes (ADUA-
UFAM); France Claire Moutinho da Silva Melo, Secretária de Educação do Município 
de Benjamin Constant e Conselheira Estadual da UNDIME; Francisco Torres da Silva, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas (SINTESAM); 
Carlos Augusto Almeida (SINTESAM); Ana Maria Falcão (SEDUC-AM); Osíris Alves 
Guimarães (SEMED); Frederico Arruda, pró-reitor de Extensão (UFAM); Antonia Lima 
(UFAM); Rosenir Lira (UFAM); e Maria Almerinda M. Lopes (UFAM). Houve uma ses-
são destinada à apresentação de resumos e pôsteres. A coordenação geral do evento 
foi da professora Maria Marly Coelho, diretora da Seção da ANPAE/Amazonas com a 
colaboração da vice-presidente da ANPAE para a Região Norte, Francinete Massulo 
Corrêa. Também participaram na sua organização, alunos do curso de Pedagogia 
e, os seguintes profissionais: Elenir da Silva Nicácio, Francisco Chagas Parente de 
Araújo Junior, Maria Almerinda M. Lopes Maria das Graças Sá Peixoto Pinheiro e 
Arminda Rachel Botelho Mourão. Houve uma sessão destinada à apresentação de 
resumos e pôsteres.  Após o encerramento solene, feito pela direção estadual houve 
a Assembléia Geral com anpaeanos presentes, para encaminhar a discussão sobre 
o processo eleitoral e escolha da diretoria. Nesse sentido, levou-se ao conhecimento 
dos participantes a decisão da Assembléia Geral de Vitória, que estendeu os manda-
tos dos dirigentes da ANPAE, incluindo os diretores e diretoras estaduais até o primei-
ro trimestre de 2011. Os participantes também foram informados que haverá eleições 
gerais por correspondência para todos os quadros dirigentes da ANPAE no segundo 
semestre de 2010. Finalmente, foram feitas as considerações finais sobre o evento, 
com destaque para a relevância do tema desenvolvido na Conferência de Abertura, 
que foi registrada pelo Canal de TV da UFAM.

 VII Seminário Estadual da ANPAE-Goiás e
 VI Seminário Estadual da ANPAE-DF 
Nos dias 5 e 6 de novembro de 2009, realizou-se, na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás, o VII Seminário Estadual da Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação da Anpae-Goiás e o VI Seminário Estadual 
da Associação Nacional de Política e Administração da Educação da ANPAE-DF. O 
evento foi realizado em conjunto com o Núcleo de Estudos e Documentação, Edu-
cação, Sociedade e Cultura – NEDESC, da FE/UFG. A partir do tema central – Esta-
do, Política e Financiamento – foi desenvolvido um conjunto de eixos temáticos que 
atraíram o interesse geral de professores e estudantes da UFG e também de outras 
instituições acadêmicas (Universidade Estadual de Goiás e Universidade Católica de 
Goiás). Contou-se, também, com a presença de técnicos das Secretarias de Edu-
cação do Estado de Goiás e da Secretaria e Municipal de Educação de Goiânia. Na 
solenidade de abertura, marcaram presença membros da Diretoria da Anpae, entre 
eles a professora Lourdes Marcelino Machado, vice-presidente nacional, a professora 
Marilia Fonseca, vice-presidente para a Região Centro-Oeste, o professor Francisco 
das Chagas Firmino do Nascimento, diretor da Anpae/Distrito Federal e a professora 
Miriam Fábia Alves, diretora da Anpae/Goiás. Nessa ocasião, a professora Lourdes 
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Marcelino Machado fez um relato sobre os eventos realizados pela atual gestão da 
Anpae e ressaltou a programação prevista para o ano 2010. As mesas redondas privi-
legiaram temas voltados para a educação de jovens e adultos, a utilização de tecnolo-
gias na educação básica e o financiamento da educação básica e superior, oportuni-
zando um profícuo debate sobre as novas ordenações políticas, econômicas e sociais 
que têm afetado a escola básica e a universidade. As palestras foram apresentadas 
por especialistas de reconhecida inserção nas áreas de conhecimento focalizadas no 
evento. A escolha dos temas mereceu a aprovação do público presente, observando 
que tais assuntos mereciam um debate continuado em face da sua relevância para o 
campo da política educacional.

 XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso
 Interamericano de Política e Administração da Educação

A atividade prioritária da Presidência em 2009 foi a preparação e realização do 
XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de Política e Administração 
da Educação que teve lugar nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2009 na Universidade 
Federal do Espírito Santo, em Vitória, ES. Três comissões trabalharam intensamen-
te na preparação do evento: (1) Comissão Organizadora Nacional, constituída pelos 
vice-presidentes e diretores da Presidência da ANPAE sob a coordenação de Benno 
Sander; (2) Comissão Executiva em Vitória, coordenada por Eliza Bartolozzi Ferreira 
e constituída por professores e estudantes do Centro de Educação e seu Progra-
mação de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo; e (3) Comitê 
Científico, integrado por 33 especialistas, sob a presidência de Bernardete A. Gatti, 
diretora Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. A 
preparação do evento começou no princípio do ano, pela definição do tema e seus 
eixos estruturantes e pelo desenho do portal, instrumento fundamental de informação 
e divulgação, de organização e gestão, de submissão de trabalhos e de inscrição dos 
participantes do evento.

O Simpósio Brasileiro da ANPAE, cujas edições se realizam a cada dois anos 
desde a fundação da Associação em 1961, tem presença consolidada nos Relatórios 
MEC/CAPES/PPGE e no Sistema MEC/CAPES/QUALIS (classificação 1A). O Simpó-
sio é hoje um espaço nacional e internacional privilegiado para o encontro de pesqui-
sadores e dirigentes educacionais e o intercâmbio de conhecimentos e experiências 
nos campos das políticas públicas, do governo da educação e da gestão escolar. 

O XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de 2009 tiveram por 
objetivo congregar pesquisadores e docentes de educação superior, dirigentes e téc-
nicos dos sistemas de ensino e professores e diretores de instituições de educação 
básica e profissional, para um exercício de cooperação e aprendizagem coletiva sobre 
políticas e práticas de gestão democrática da educação na dimensão dos direitos 
humanos e da cidadania. As atividades se concentraram em divulgar trabalhos de 
pesquisa científica, socializar estudos e experiências inovadoras de gestão da educa-
ção e incentivar a cooperação nacional e internacional entre escolas, universidades e 
sistemas de ensino. Finalmente, teve por objeto fomentar a cooperação institucional 
entre governo, iniciativa privada e sociedade civil em matéria de políticas e práticas 
de formação de professores e dirigentes educacionais na perspectiva dos direitos 
humanos, do respeito à diversidade social e cultural e do exercício da cidadania.

A proposição central do encontro de Vitória – Direitos Humanos e Cidadania: 
desafios para as políticas públicas e a gestão democrática da educação – foi 
objeto de debate em torno de nove eixos temáticos: (1) Políticas públicas e gestão 
democrática da educação básica; (2) políticas públicas e gestão democrática da edu-
cação profissional; (3) políticas públicas e gestão democrática da educação superior; 
(4) políticas públicas e gestão democrática na educação ambiental; (5) políticas pú-
blicas e gestão democrática na educação especial; (6) políticas públicas e gestão 
democrática na educação de jovens e adultos; (7) políticas públicas e gestão demo-
crática na educação do campo e na educação escolar indígena; (8) políticas públicas 
e gestão democrática da educação na perspectiva da diversidade étnico-racial; e (9) 
políticas públicas e gestão democrática da educação na perspectiva da diversidade 
de gênero e orientação sexual. O conteúdo foi desenvolvido através de conferências, 
mesas redondas, sessões especiais, comunicações de pesquisas científicas, relatos 
de experiências inovadoras e apresentação de pôsteres.

Foi um evento de grandes proporções, com 1.250 participantes inscritos, 12 espe-
cialistas fizeram conferências e palestras em sessão plenária no Teatro da Universidade 
Federal do Espírito Santo; 72 especialistas participaram como palestrantes em sessões 
especiais nos Auditórios da Universidade; 430 autores de comunicações orais e relatos 
de experiências em participaram de 59 colóquios, cobrindo os nove eixos temáticos 
do programa; e 30 especialistas apresentaram pôsteres acadêmicos. Essas metas 
quantitativas são complementadas pelas seguintes ações: exposição e lançamento de 
publicações acadêmicas, incluindo o livro Direitos Humanos no Brasil com a presen-
ça do ministro Paulo Vannuchi e lançamento de duas edições da Revista Brasileira de 
Política e Administração comemorativas do 25º aniversário de fundação da Revista da 
ANPAE; reuniões de grupos e projetos de pesquisa científica da ANPAE, apoiados pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), pelo Ministé-

rio da Educação (MEC) e outras entidades de fomento; publicação do programa oficial 
do Simpósio, inscrito no ISSN 1677-3802; publicação das conferências e trabalhos da 
programação oficial do evento em CD-ROM, com registro no ISSN 1677-3802; formação 
de bolsistas de iniciação científica e pós-graduação que participaram do evento e cola-
boraram na sua realização; e divulgação do evento e socialização de seus resultados no 
portal – http://anpae.org.br/anpae/simposio2009. 

A ANPAE promoveu o XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano 
em parceria com o Centro de Educação e o Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que sediou o evento. 
A Associação contou ainda com a colaboração e o apoio de organizações nacionais 
e internacionais e de entidades da sociedade civil organizada do campo da educação 
para divulgar o evento e propiciar a participação de educadores que atuam na área de 
política e gestão da educação na dimensão dos direitos humanos e da formação cida-
dã. Além da Universidade Federal do Espírito Santo, foram os seguintes os principais 
parceiros da ANPAE neste projeto: MEC/SEB/SECAD/SEA, CAPES, CNPQ, SEDH, 
UNESCO, OEI, REDESTRADO/CLACSO, FCC, FACITEC, ANPED, CEDES, SAECE, 
UNDIME, CONSED, Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, Secretaria 
Municipal de Educação de Vitória, Secretaria Municipal de Educação de Cariacica e 
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. 

 Administração, Finanças e Contabilidade

O exame do fluxo financeiro da ANPAE ao longo dos anos revela a dificuldade 
que a Associação enfrenta para manter suas operações correntes com os recursos 
provenientes exclusivamente das anuidades dos associados. É um ingresso impor-
tante, mas longe de ser suficiente. Por outro lado, as agências de fomento não fi-
nanciam as atividades de manutenção da máquina administrativa das associações 
civis. Apóiam apenas programas e projetos substantivos submetidos e aprovados de 
acordo com editais específicos. As dificuldades financeiras se acentuam nos anos em 
que a ANPAE não realiza o seu Simpósio Brasileiro como foi o caso, na atual gestão, 
em 2006 e 2008. 

Já em 2007, ano da realização do XXIII Simpósio Brasileiro realizado com su-
cesso em Porto Alegre, o aumento da receita proveniente da quitação das anuidades 
representou um alívio financeiro para as contas da ANPAE que se estendeu até o final 
de 2008, ano em que as despesas operacionais superaram a receita regular prove-
niente do pagamento das anuidades dos associados e rendas eventuais. Efetivamen-
te, o resultado do exercício de 2008 registra uma receita global de R$187.618,69, 
proveniente da cobrança de anuidades, inscrições em eventos, venda de publicações 
e doações de entidades de fomento. Já as despesas e custos daquele ano com a 
manutenção das operações e a realização de atividades político-pedagógicas da Pre-
sidência, Conselhos e Seções Estaduais alcançaram a soma de R$200.834,26. É 
assim que a demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2008 
acusa um déficit anual de R$13.215,57. No entanto, em nenhum momento a ANPAE 
esteve no vermelho, graças ao superávit do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2007, que permitiu fechar o exercício de 2008 e abrir o exercício de 2009 com um 
patrimônio líquido de R$181.192,13.     

A avaliação da execução financeira do primeiro semestre de 2009, baseada nos 
estratos bancários mensais e nos relatórios parciais dos diretores das unidades de 
custo, revela um resultado positivo, que se deve às condições estabelecidas pelas 
normas do XXIV Simpósio Brasileiro, que requerem o pagamento prévio das anuida-
des de todos aqueles que desejam submeter trabalhos acadêmicos na programação 
oficial do evento. O balancete do primeiro semestre de 2009 revela uma receita de 
R$262.204,77 contra uma despesa de R$169.109,60, resultando em um saldo posi-
tivo de R$93.095,17. Ao somar este saldo de R$93.095,17 ao superávit de 2008 no 
valor de R$181.192,13, o patrimônio líquido da Associação em 30 de junho de 2009 
ascende a R$274.287,30. 

A Presidência da ANPAE submeteu a prestação de contas de 2008 e do primeiro 
semestre de 2009 ao Conselho Fiscal, que encaminhou os correspondentes relatórios 
e pareceres favoráveis à apreciação do Conselho Deliberativo no dia 11 de agosto e 
os submeteu à aprovação da Assembléia Geral realizada no dia 12 de agosto no Au-
ditório do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória. 
Os Relatórios e Pareceres do Conselho Fiscal foram aprovados por unanimidade pela 
Assembléia Geral. Temos a satisfação de registrar que todos os diretores das Seções 
Estaduais e outros gestores de unidades de custo, como a Editoria da Revista Brasi-
leira de Política e Administração da Educação, submeteram os relatórios de execução 
financeira correspondentes ao ano fiscal de 2008. Da mesma forma, aquelas unida-
des de custo que tem movimento financeiro continuado submeteram regularmente os 
respectivos balancetes mensais no primeiro semestre de 2009.

A submissão dos relatórios de execução financeira por parte dos diretores das 
Seções Estaduais e outras unidades de custo foi fundamental para a preparação 
do balanço anual de 2008, totalmente escriturado no Livro Diário nº 32 da ANPAE 
com base na documentação comprobatória devidamente contabilizada pelo Escritó-
rio Contábil MABE, e que se encontra à disposição do Conselho Fiscal. Além dos 
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formulários de execução financeira diária da ANPAE, o Livro contém o balancete ana-
lítico, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial encerrado em 
31 de dezembro de 2008. Atendendo à legislação vigente, o Livro Diário de 2008 foi 
devidamente registrado no Cartório Marcelo Ribas de Registro de Pessoas Jurídicas 
de Brasília, cidade sede e foro da ANPAE.

No curso dos últimos três semestres, a Presidência tomou uma série de iniciati-
vas em matéria administrativa e financeira, visando a atender exigências legais, pro-
teger os interesses da Associação e sanar pendências historicamente acumuladas. As 
principais ações se enunciam em seguida. 

1. Obtenção do CRC no SICAF. Em 2008, a Presidência da ANPAE obteve o 
Certificado de Registro Cadastral (CRC) no Sistema de Cadastramento Unifi-
cado de Fornecedores (SICAF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. O Certificado, que incorpora todas as certidões oficiais sobre a regu-
laridade da vida institucional e financeira da entidade, é hoje uma exigência 
para a obtenção de recursos do Governo Federal.

2. Registro da marca ANPAE no INPI. A Presidência da ANPAE fez o registro da 
marca ANPAE, cunhada pelos mestres fundadores em 1961, perante o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para evitar que outras entidades ten-
tem registrar a marca. Ao tomarmos conhecimento dessa tentativa, apressamo-
nos em efetuar o registro, visando a defender os interesses da Associação.

3. Transferência das contas da ANPAE para o Banco do Brasil. Com o ob-
jetivo de facilitar a gestão financeira, através do Gerenciador Financeiro na 
sede da Presidência da ANPAE, transferimos todas as contas bancárias da 
ANPAE para o Banco do Brasil. Temos uma única exceção, a de uma conta 
de projeto da ANPAE no Ceará, aberta no Bradesco por exigência do Gover-
no do Estado, para movimentar recursos doados pela Secretaria Estadual de 
Educação do Ceará para um projeto de cooperação executado pela Seção 
Estadual da ANPAE naquele Estado.

4. Encerramento de contas bancárias. No curso dos últimos dois anos, a 
Presidência encerrou 20 (vinte) contas bancárias da ANPAE. Geralmente as 
contas foram encerradas porque estavam inativas e “abandonadas” por falta 
de providências para a transferência das responsabilidades por ocasião da 
transmissão de cargos de diretores ou vice-presidentes ao longo dos anos. É 
assim que, de um total de 31 contas no início da gestão em 2006, a ANPAE 
mantém, em 30 de junho de 2009, 11(onze) contas bancárias ativas: 10 (dez) 
contas no Banco do Brasil e uma conta de projeto no Bradesco (Ceará). 

São as seguintes as razões e procedimentos para reduzir o número de contas da 
ANPAE: (1) No caso de contas pequenas e inativas, cujas tarifas de manutenção vi-
nham corroendo um total de R$250,00 por ano para cada conta, a Presidência tomou 
a decisão de encerrar essas contas, ação que se traduz, no caso de 20 (vinte) contas, 
numa economia anual de R$5.000,00 para a ANPAE; (2) alguns diretores de Seções 
Estaduais solicitaram o encerramento das contas, independentemente da magnitude 
de seus saldos transferidos para a conta central da ANPAE, por entenderem que os 
serviços financeiros e contábeis são uma carga desnecessária para eles, já que a 
Presidência contrata os serviços de contabilidade central da Associação e tem re-
cursos humanos e tecnológicos para efetuar os desembolsos diretamente quando 
solicitados pelos diretores; (3) a decisão de encerrar algumas contas foi tomada como 
resultado de consultas entre a Presidência e as Diretorias das Seções Estaduais ou 
Vice-Presidências Regionais por entenderam que esta é a maneira mais eficiente e 
econômica de gestão financeira. 

É importante registrar que os recursos das Seções Estaduais depositados na 
conta de operações da ANPAE Nacional estão permanentemente à disposição das 
respectivas Seções para a realização de suas atividades. O diretor da Seção Es-
tadual é o ordenador de despesas; é ele que solicita os pagamentos que são então 
efetuados pela Tesouraria da ANPAE. A grande vantagem desse procedimento é que 
a prestação de contas mensal e anual dessas Seções é automática, pois todos os 
desembolsos são feitos mediante recebimento de comprovantes de despesa e que 
são automaticamente contabilizados. O procedimento representa menos trabalho e 
menos preocupação, mas não menos privilégios e nem menos autonomia, para os 
diretores das Seções Estaduais em geral já demasiadamente ocupados com suas 
atividades profissionais. Representa também menos trabalho para a Presidência, 
pois as atividades financeiras são automaticamente contabilizadas, o qual dispensa 
o esforço, a perda de tempo e o custo em comunicações para obter os relatórios de 
execução financeira das Seções Estaduais.

5. Pagamento de impostos e encargos sociais. No passado tivemos omis-
sões, atrasos ou erros nos pagamentos de impostos e encargos sociais em 
diversas Seções Estaduais da ANPAE, com sérias conseqüências para toda 

a Associação, inclusive perda de recursos oficiais para atividades e eventos 
regionais e estaduais por causa da impossibilidade de obter as correspon-
dentes certidões negativas em tempo hábil. Diante disso, solicitei nossos 
contadores para preparar mensalmente todos os formulários para recolhi-
mento de impostos e pagamento de encargos sociais das Seções Estaduais 
que mantém atividades financeiras continuadas, remetendo-os aos diretores 
por email para que eles possam fazer os respectivos pagamentos de forma 
correta e em tempo hábil.

6. Levantamento e disposição do mobiliário e equipamento da ANPAE. O 
balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2008 relaciona tam-
bém os bens móveis, utensílios e equipamentos de informática acumulados 
ao longo dos anos e cujos valores encontram-se hoje defasados, desvirtuan-
do o atual valor patrimonial da Associação. A Presidência iniciou estudos para 
a realização de um diagnóstico da situação do mobiliário e dos equipamentos 
da ANPAE em todo o país. Esta decisão parte da premissa de que grande 
parte do equipamento de informática que as Seções Estaduais receberam na 
década passada está obsoleto e inutilizado. A própria Presidência no início da 
gestão de 2006, herdou equipamentos de informática inutilizáveis que foram 
submetidos à avaliação técnica visando a sua venda ou doação. A Presidên-
cia submeteu à consideração do Conselho Deliberativo o mesmo procedi-
mento para todas as unidades de custo da ANPAE, procedimento aprovado 
pelo Conselho em 11 de agosto de 2009.

Todas essas ações se inserem no esforço da Associação para modernizar a 
sua gestão administrativa e financeira e dar-lhe maior transparência. Estamos cons-
cientes que precisamos avançar nessa matéria, recorrendo a serviços de assessoria 
especializada e fazendo as necessárias atualizações nos próprios instrumentos cons-
titutivos da ANPAE. A recente nomeação do associado Valmir Machado Rodrigues 
(UNILASALLE-RJ) para exercer o cargo de diretor financeiro da ANPAE se insere 
nesse esforço de modernização administrativa e financeira da Associação.

À Maneira de Conclusão
Concluímos o biênio 2008-2009 com um significativo conjunto de atividades no 

campo da política e da gestão da educação. O futuro nos reserva um redobrado esfor-
ço político-pedagógico. Menciono apenas algumas ações prioritárias, cuja realização é 
hoje politicamente viável graças à mobilização do quadro associativo e economicamente 
factível, diante da construção de superávit financeiro nos últimos três anos. Como con-
clusão, apresento em seguida um leque de projetos para os próximos semestres.

• Realização do VI Congresso Ibero-Luso-Brasileiro no primeiro semestre 
de 2010, em Portugal e Espanha, em parceria com o Fórum Português de 
Administração Educacional e o Fórum Europeu de Administradores da Educa-
ção da Espanha, de 28 de abril a 2 de maio de 2010.

• Preparação e realização do 25º Simpósio Brasileiro de Política e Administra-
ção da Educação no primeiro trimestre de 2011, ocasião em que celebraremos 
o Jubileu de Ouro da ANPAE, a mais antiga Associação de Administradores 
Educacionais da América Latina.

• Reforma dos instrumentos constitutivos da ANPAE – Estatuto e Regulamen-
to Geral – visando a sua adaptação ao novo Código Civil brasileiro e a sua 
atualização em função das novas necessidades da Associação.

• Eleições gerais para todos os quadros dirigentes da ANPAE no segundo se-
mestre de 2010 e que assumirão por ocasião do Jubileu de Ouro da ANPAE.

• Preparação de um novo portal da ANPAE na Internet, como instrumento de 
informação, comunicação e gestão, utilizando os recursos da evolução tecno-
lógica nesse campo do conhecimento científico.

• Preparação e lançamento da edição digital da Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação.

Termino o Relatório, congratulando-me com todas e todos os colegas pelo tra-
balho que juntos desenvolvemos. Ao congratular-me, convido os membros do quadro 
associativo da ANPAE para renovarmos nosso compromisso com o cumprimento da 
missão concebida e legada pelos mestres fundadores e abraçada ao longo de quase 
cinco décadas por milhares de educadores engajados na luta pelo direito à educação 
de qualidade para todos assegurada ao longo de toda a vida e, mais especificamente, 
na luta pelas causas associadas à política e a gestão democrática da educação. Ao 
fazê-lo, reitero-lhes meus sentimentos de apreço e espírito anpaeano. 

Dado em Niterói, RJ, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e nove.

BENNO SANDER
Presidente da Anpae


