
ção profi ssional, na certeza de que 
nosso esforço coletivo há de pagar ele-
vados dividendos acadêmicos e profi s-
sionais para todos nós e para as ins-
tituições em que atuamos. Dividendos 
em matéria de revitalização do proces-
so associativo no âmbito da ANPAE. 
Dividendos em matéria de renovação e 
ampliação de nossas relações de coo-
peração e intercâmbio nacional e inter-
nacional. Dividendos, enfi m, em matéria 
de educação dos educadores mediante 
a aquisição e difusão de sempre novos 
conhecimentos e novas experiências 
no campo das políticas públicas e da 
gestão da educação. 

Benno Sander
Presidente da ANPAE

bennosander@terra.com.br

Educação dos educadores

Neste segundo número do ANPAE 
Notícias de 2006, faço referên-

cia ao segundo programa do Plano 
Estratégico da ANPAE para o biênio 
2006-2007 – Programa de Formação 
e Desenvolvimento Profi ssional. Seu 
propósito é atender nossos interesses 
coletivos de caráter profi ssional, sócio-
cultural e acadêmico-científi co em ma-
téria de política, planejamento, gestão 
e avaliação da educação, visando con-
tribuir para a consecução do segundo 
objetivo que adotamos no artigo 3º do 
nosso Estatuto.

A justifi cativa do programa radica 
no compromisso histórico da ANPAE 
com a formação dos educadores de-
dicados à formulação e execução de 
políticas educacionais e ao estudo e 
exercício de práticas de planejamen-
to, avaliação e gestão de sistemas 
de ensino e de instituições escolares 
e universitárias. Esse compromisso 
defi ne nossa identidade associativa 
e constitui a própria razão-de-ser da 
ANPAE. Foi à luz desse compromis-
so que, nos idos de 1961, um seleto 
grupo de especialistas e professores 
universitários de administração esco-
lar fundou nossa agremiação. Foi tam-
bém esse compromisso que sustentou 

a caminhada histórica 
da ANPAE esua re-
cente participação, 
ao lado da ANPEd, 
ANFOPE, CEDES, 

FORUMDIR e outras 
entidades educacio-

nais, no processo 

de elaboração e aprovação das atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso de Pedagogia, instituídas pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 
maio de 2006.

Muitas são as formas de interven-
ção na formação dos educadores e 
administradores educacionais. A in-
tervenção histórica da ANPAE se vem 
realizando nos seus seminários, cur-
sos e reuniões, jornadas e visitas de 
intercâmbio educacional, simpósios 
nacionais e congressos internacio-
nais. É nesse contexto que o nosso 
Plano Estratégico prevê a realização 
de seminários estaduais e regionais 
de política e gestão da educação e 
estimula a prestação de serviços pro-
fi ssionais de formação de docentes 
e administradores educacionais, em 
parceria com prefeituras, estados e 
sistemas de ensino, universidades, 
sindicatos e outras instituições dedica-
das à educação e à formação cidadã. 
Nossa agenda de eventos se ampliará 
ao longo do biênio, culminando com a 
realização do XXIII Simpósio Brasileiro 
de Política e Administração da Educa-
ção e de novas edições do Congresso 
Luso-Brasileiro de Administração Edu-
cacional. Certamente este leque de 
eventos oferecerá ricas oportunidades 
de cooperação e intercâmbio nacional 
e internacional e de aprendizagem co-
letiva em matéria de formação e ges-
tão da educação. 

Congratulo-me com os colegas 
anpaeanos e anpaeanas pela efetiva 
participação nas atividades de forma-
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O ANPAE Notícias destaca hoje um tema fundamental 
da pauta de prioridades da ANPAE, trazendo à consideração 
dos anpaeanos um apelo da Presidência e da Diretoria do 
Programa de Pesquisa e Publicações sobre a necessidade de 
preservar o legado intelectual da Revista Brasileira de Polí-
tica e Administração da Educação, como nosso principal ve-
ículo de opinião, refl exão e divulgação do conhecimento em 
matéria de políticas públicas e gestão da educação. Além da 
preparação de um novo projeto editorial, estão empenhadas 
na recuperação de toda a memória institucional da RBPAE, 
fundada nos idos de 1983. Na avaliação dos inestimáveis 
serviços prestados ao longo de sua história e na apreciação 
das renovadas aspirações de crescente qualifi cação editorial, 
a Editoria da RBPAE observa que não existem estoques e 
coleções completas no âmbito da Associação, fato que se 
deve, em parte, à própria migração da sede da Presidência 
da ANPAE e da Editoria da RBPAE. Como resultado, nem a 

Dois projetos especiais estão em preparação pela editoria da 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 

(RBPAE). Serão dois números temáticos que focalizam: (1) cus-
tos da educação e regime intergovernamental no fi nanciamento 
da educação; e (2) diretrizes curriculares nacionais para a for-
mação de professores da educação básica, o curso de Pedago-
gia e a formação para a gestão educacional.

O número sobre custos e fi nanciamento terá como editora-
adjunta a professora Nalú Farenzena (UFRGS), que já está 
recebendo trabalhos que estimulem o debate e difundam o co-
nhecimento de aspectos específi cos do fi nanciamento da edu-
cação brasileira contemporânea, seja em nível local, regional 
ou nacional. O tema abarca os custos educacionais ou as rela-
ções entre os custos educacionais e a qualidade da educação, 
envolvendo aspectos conceituais ou análises de determinados 
contextos de custo e custo-aluno-ano. Compreende também 
situações, condições e desafi os do regime de colaboração en-
tre as esferas de governo para o fi nanciamento da educação; e 
aspectos tais como a redistribuição de recursos entre esferas 
de governo (FUNDEF, FUNDEB, salário-educação e outros), a 
assistência técnica e fi nanceira da União e dos estados, ten-
sões e potencialidades nas relações de parceria para o fi nan-
ciamento de programas da manutenção e desenvolvimento 
do ensino ou programas suplementares. Além de artigos de-
rivados de pesquisas, este número deverá conter seções de 
opinião sobre o FUNDEF e o FUNDEB, resenhas de livros e 
uma bibliografi a anotada, incluindo teses e dissertações, sobre 
o tema.

Outro número temático abrangerá a política de formação 
de professores da educação básica, o curso de Pedagogia e 
a formação para a gestão educacional. Este número, que terá 

Revista Brasileira de Política e Administração da Educação
RBPAE convida autores para números especiais temáticos

Resgatando nosso legado editorial

Destaque

Presidência e nem a Diretoria-Executiva na sede da ANPAE 
em Brasília tem uma coleção completa da Revista. Impõe-se, 
portanto, fazer um exercício de recuperação para salvar os 
trabalhos divulgados por centenas de autores e salvaguardar 
a própria memória editorial da Revista.

Diante dessa realidade, fazemos chegar o apelo da Presi-
dência e da Editoria da Revista aos colegas ex-presidentes, 
editores e demais dirigentes e associados para fazermos um 
mutirão coletivo visando recuperar exemplares da Revista, 
com o objetivo de formar algumas coleções completas. Pre-
cisamos de pelo menos três coleções para a própria ANPAE 
(Presidência, Diretoria-Executiva na sede da ANPAE e Edito-
ria da Revista). As seções estaduais da ANPAE também deve-
riam ter a sua coleção. 

Toda a ajuda nessa matéria deve ser endereçada direta-
mente à Maria Beatriz Luce, editora da Revista, pelo e-mail 
rbpae@anpae.org.br.
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como editora-adjunta a professora Magali de Castro (UFMG e 
PUC/MG), pretende publicar estudos e debates sobre a con-
dição da formação de professores no país e em perspectiva 
comparada; pesquisas sobre quem são os alunos e professo-
res dos cursos de formação de professores e as demandas e 
motivações para a Licenciatura em Pedagogia. O signifi cado 
da formação de professores da Educação Infantil e anos ini-
ciais do Ensino Fundamental em nível superior e o histórico 
dos cursos de Pedagogia e Normal Superior também deverão 
ser objeto de ensaios e debates. Da mesma forma, busca-se 
a apresentação das primeiras experiências de implantação 
das DCN de Pedagogia; e das perspectivas para a forma-
ção continuada e pós-graduada do magistério para a gestão 
educacional. Este número apresentará, igualmente, seções 
de opinião, resenhas e uma bibliografi a anotada, além da lis-
tagem de teses e dissertações sobre o tema, recentemente 
publicadas. 

A Revista Brasileira de Política e Administração da Educa-
ção é um periódico de caráter acadêmico-científi co, editado 
pela ANPAE desde 1983 e distribuído aos sócios e a assinan-
tes individuais e bibliotecas, ou por meio de vendas avulsas. 
Em fl uxo contínuo, aceita para publicação trabalhos inéditos 
de autores nacionais e estrangeiros, em língua portuguesa ou 
espanhola. Os originais devem versar sobre temas pertinentes 
à política e administração da educação e, em particular, sobre 
políticas públicas e institucionais de educação, planejamento 
da educação, gestão de si stemas, instituições e processos de 
educação, e avaliação de políticas educacionais e de institui-
ções educativas. Veja mais detalhes em http://www.anpae.org.
br ou entre em contato com a editora, professora Maria Beatriz 
Luce, por meio de rbpae@anpae.org.br



ênfase deste segundo número do boletim recai sobre o que a ANPAE pre-
tende realizar no biênio.

Por ocasião da posse da nova Presidência foram apresentadas as diretrizes 
gerais para o planejamento da ação da ANPAE em 2006 e 2007.  À luz dessas 
diretrizes, nos três primeiros meses de gestão a Presidência deu prioridade às ativi-
dades de preparação e aprovação do Plano Estratégico da ANPAE. A sexta edição 
do Plano foi amplamente discutida pela Presidência com os colegas dos Conselhos 
Superiores, assessores e lideranças representativas da Associação. Aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, o Plano Estratégico será oportunamente publicado e distri-
buído, para que sirva de guia e orientação para o desenvolvimento das atividades 
da Associação pelo país afora.

Esta edição do ANPAE Notícias apresenta uma versão resumida do Plano, 
dando realce aos seus quatro programas e 18 projetos. Sua participação será 
preciosa para a execução das ações programadas.

Outro ponto que merece destaque é a preservação da memória intelec tual 
da ANPAE, por meio de seu material publicado. O auxílio de todos na recu-
peração das coleções completas da Revista Brasileira de Política e Adminis-
tração da Educação (RBPAE) para o acervo bibliográfi co da Presidência, da 
Diretoria Executiva na sede, da Editoria da RBPAE e das Seções Estaduais 
constitui um passo importante no novo projeto editorial da ANPAE. Resgatan-
do o nosso passado, lançamos bases para o futuro.

O entusiasmo dos anpaeanos nesse início de biênio, colaborando com o en-
vio de considerável quantidade de matérias para o boletim, procurando-nos para 
divulgar seus projetos e publicações, atualizando suas anuidades, acena para a 
fecundidade desse momento da ANPAE, resultado de realizações e esperanças 
semeadas nas gestões anteriores e imagem prospectiva do que ainda podere-
mos, juntos, empreender e alcançar.

Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias

noticias@anpae.org.br
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Plano Estratégico da ANPAE 
Biênio 2006-2007 

(Versão Resumida)

Introdução

A sexta edição do Plano Estratégico da Associação Na-
cional de Política e Administração da Educação (ANPAE) 
para o biênio 2006-2007 foi concebida à luz do disposto no 
Artigo 3º do Estatuto e no Artigo 5º do Regulamento Geral da 
ANPAE, da experiência acumulada nas gestões anteriores 
e da avaliação das atuais circunstâncias e limites institucio-
nais da Associação. A elaboração do VI Plano Estratégico da 
ANPAE, com seus objetivos, projetos e procedimentos por 
linhas programáticas, tomou em conta a natureza e o perfil 
institucional da Associação e sua estrutura organizacional e 
administrativa. A finalidade do Plano Estratégico é contribuir, 
aqui e agora, para o cumprimento da missão da ANPAE e a 
consecução de seus objetivos. 

Programas e Projetos

Os projetos do VI Plano Estratégico estão agrupados 
em torno de quatro programas. Em seu conjunto, os qua-
tro programas respondem aos principais compromissos 
do quadro social com a consecução dos objetivos prio-
ritários da ANPAE. Por isso, a justificativa e os objetivos 
de cada um dos programas estão ancorados no artigo 
3º do Estatuto e no compromisso de atender os sem-
pre novos interesses coletivos de caráter profissional, 
cultural e acadêmico dos associados. Do ponto de vis-
ta organizacional e administrativo, cada um dos quatro 
programas está sob a responsabilidade de uma Diretoria 
Funcional, dirigida por um Diretor, que integra o Gabine-
te da Presidência. Cada um dos projetos é liderado por 
um Coordenador, nomeado pelo Presidente, em consulta 
com o respectivo Diretor Funcional. Segue uma breve 
descrição dos projetos que integram os quatro progra-
mas do Plano Estratégico.

Programa de Revitalização do Processo Associativo

• Mobilização e Ação Coletiva. A proposta deste pro-
jeto é promover uma ampla mobilização das colegas 
e companheiros do quadro social para manter e atua-
lizar permanentemente o banco de dados cadastrais 
dos associados, visando facilitar a comunicação, o 
intercâmbio e a ação coletiva.

• Eleições Estaduais. O projeto visa manter em dia o 
processo eleitoral em todas as Seções Estaduais, ze-
lando para que os pleitos eleitorais se realizem com 
ampla participação dos sócios, nas datas previstas 
regimentalmente, cabendo aos atuais dirigentes das 
Seções a responsabilidade pela iniciativa.

• Instrumentos Constitutivos. Este projeto visa pro-
mover a avaliação e revisão de seletos aspectos do 
Estatuto e do Regulamento Geral da ANPAE e a atu-
alização dos Regimentos das Seções Estaduais.

• Investimento Sustentável. A proposta do projeto é 
alcançar uma base financeira sustentável, mediante a 

efetiva contribuição dos associados para que a agre-
miação possa contar com os recursos indispensáveis 
para promover e aprofundar a prática associativa. 

Programa de Formação e Desenvolvimento Profissional

• Simpósio Brasileiro. A proposta do projeto é realizar 
o XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração 
da Educação em 2007, por iniciativa e sob a respon-
sabilidade programática e financeira da Presidência.

• Reuniões Regionais. O projeto visa incentivar a re-
alização de pelo menos uma reunião regional sobre 
política e administração da educação em cada região 
geopolítica, por iniciativa e sob a responsabilidade 
programática e financeira da respectiva Vice-Presi-
dência Regional. 

• Seminários Estaduais. O projeto visa incentivar a 
realização de pelo menos um seminário estadual so-
bre política e administração da educação em cada 
unidade federada, por iniciativa e sob a responsabili-
dade programática e financeira da respectiva Seção 
ou Coordenação Estadual.

• Intercâmbio Educacional. O projeto visa promover 
a participação em jornadas e visitas de intercâmbio 
educacional, científico e cultural, tanto nacionais 
como internacionais, desenvolvidos por iniciativa e 
sob a responsabilidade programática e financeira de 
seus organizadores.

• Consultoria e Serviços Educacionais. O projeto se 
destina à prestação de serviços profissionais e reali-
zação de projetos de formação e atualização de edu-
cadores/gestores, em parceria com prefeituras, esta-
dos e sistemas de ensino, escolas e universidades, 
sindicatos e outras instituições públicas e organiza-
ções privadas interessadas em apoiar a educação e 
a formação cidadã.

Programa de Pesquisa e Publicações

• Pesquisa Educacional. O projeto visa incentivar 
a realização e divulgação de estudos e pesquisas 
sobre política e gestão da educação e suas áreas 
afins.

• Revista da ANPAE. O projeto visa manter e aperfei-
çoar a publicação e distribuição da Revista Brasileira 
de Política e Administração da Educação. 

• Biblioteca ANPAE. O projeto visa promover a publi-
cação de obras escolhidas para a Biblioteca ANPAE 
editadas em forma de cadernos, monografias ou li-
vros.

• ANPAE Notícias. O projeto visa publicar trimestral-
mente o boletim ANPAE Notícias, órgão oficial de in-
formação e divulgação da Associação.

• Tecnologia Digital. O propósito do projeto é manter 
e promover a atualização permanente do portal ele-
trônico da Associação.
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Programa de Cooperação Interinstitucional

• Políticas Públicas e Gestão da Educação. O pro-
jeto compreende as atividades de participação da 
ANPAE nas instâncias de formulação de políticas 
públicas em educação e desenvolvimento humano 
conduzidas pelos órgãos oficiais, especialmente 
pelo Ministério e Secretarias de Educação, Conse-
lho Nacional e Conselhos Estaduais e Municipais 
de Educação, por entidades públicas e privadas da 
comunidade científica e cultural e pelos movimen-
tos da sociedade civil organizada.

• Parcerias Interorganizacionais. O projeto visa pro-
mover o estabelecimento de entendimentos, vínculos 
e acordos de cooperação e intercâmbio com associa-
ções nacionais congêneres; com escolas, universida-
des e sistemas de ensino; com movimentos sociais 
e sindicatos de educadores; e com fundações de fo-
mento e apoio à pesquisa e à formação profissional 
dos educadores.

• Parceria Luso-Brasileira. A proposta deste projeto é 
fortalecer a parceria com universidades e instituições 
científicas e culturais de Portugal, em particular com 
o Fórum Português de Administração Educacional, 
visando promover atividades de cooperação no cam-
po das políticas públicas e da  administração edu-
cacional, incluindo a realização do Congresso Luso-
Brasileiro de Administração da Educação.

• Cooperação Internacional. O projeto visa estreitar 
as relações de cooperação com outras organizações, 
associações e instituições educacionais, científicas e 
culturais, públicas e privadas, estrangeiras e interna-
cionais, em particular com entidades latino-america-
nas, ibero-americanas e interamericanas.

Aspectos Financeiros e Orçamentários

A estratégia de gestão econômico-financeira adotada 
pela ANPAE no Plano Estratégico do Biênio 2006-2007 fun-
damenta-se nos critérios administrativos de eficiência econô-
mica e efetividade política, visando orientar o planejamento 
e o controle da receita e da despesa à luz das necessidades 
correntes de funcionamento dos órgãos da Associação e de 
seus compromissos e prioridades programáticas.  

A receita da ANPAE é constituída por duas fontes: (1) 
recursos próprios, provenientes das anuidades dos asso-
ciados, venda de publicações e prestação de serviços profis-
sionais e produto de campanhas e aplicações financeiras; e 
(2) recursos externos, provenientes de doações, subsídios 
e subvenções, receitas de convênios para financiar progra-
mas e projetos e de promoção de eventos. 

Os recursos provenientes das anuidades dos sócios indi-
viduais têm a seguinte destinação: 35% para repasses às res-
pectivas Seções Estaduais; 10% para repasses às Vice-Presi-
dências Regionais; 20% para a Revista da ANPAE e a Biblio-
teca ANPAE; e 35% para cobrir os gastos de manutenção da 
ANPAE Nacional. Como parte do processo de revitalização da 
prática associativa, a meta é motivar 1.000 associados a pa-
gar suas anuidades em 2006 e 2007. A receita anual prevista 
dessa mobilização é de R$90.000,00, dos quais R$31.500,00 
são alocados à administração da ANPAE Nacional.

Os recursos desta previsão orçamentária são com-
provadamente insuficientes para cobrir os custos ope-

racionais indispensáveis da ANPAE Nacional, incluindo 
sua Diretoria Executiva e seu programa de publicações, 
das Vice-Presidências Regionais e das Seções Estadu-
ais. Esta realidade impõe aos órgãos da administração da 
ANPAE um esforço de enormes proporções para captar 
recursos externos, visando cobrir os custos reais da ad-
ministração da Associação e da execução de seus progra-
mas e projetos. A projeção das necessidades financeiras 
para manter a ANPAE Nacional, sem incluir os custos das 
atividades regionais e estaduais organizadas pelas Vice-
Presidências Regionais e Seções Estaduais, alcança a 
soma de R$250.000,00 por ano.

Os dados sobre a projetada receita em comparação com 
a previsão das necessidades financeiras da ANPAE no biê-
nio 2006-2007 destacam a importância de conceber o orça-
mento como um instrumento orientador da gestão financeira 
da Associação. São as receitas que ditarão os limites para 
as despesas por parte da Presidência, Vice-Presidências 
Regionais e Seções Estaduais. Por essa razão, o nível de 
execução da proposta orçamentária do biênio está sujeito a 
um permanente exercício de avaliação, com conseqüentes 
transferências entre itens de despesa e ajustes impostos pe-
los desenvolvimentos em matéria de captação e utilização 
de recursos. 

De acordo com o disposto no artigo 8º do Estatuto e no 
artigo 27 de Regulamento Geral, o desempenho financeiro 
dos órgãos da ANPAE será objeto de acompanhamento, ve-
rificação e avaliação do Conselho Fiscal. Os recursos repas-
sados às Vice-Presidências Regionais, Seções Estaduais e 
outras unidades de custo estão sujeitos à prestação de contas 
submetida à Presidência, para posterior exame do Conselho 
Fiscal e aprovação da Assembléia Geral. Novos recursos so-
mente poderão ser repassados às unidades de custo após 
prévia prestação de contas de repasses anteriores.

Conclusão
Filosofia de Gestão

Para o cumprimento de sua missão político-pedagógica 
e, nesse contexto, para a execução dos programas do Pla-
no Estratégico de 2006-2007, a ANPAE reassume seu com-
promisso histórico com a promoção “dos ideais e valores 
da democracia e da pluralidade, da eqüidade e da justiça, 
da solidariedade e da qualidade na educação” (Estatuto, 
artigo 2º, inciso II). À luz deste compromisso, os colegas 
que ocupam cargos eletivos nos órgãos da ANPAE deverão 
pautar sua ação por esses princípios e valores, que sus-
tentam a própria missão da Associação e que, por sua vez, 
sublinham os desenvolvimentos teóricos e praxiológicos 
que os associados protagonizam no estudo e no exercício 
de sua profissão.

Esta filosofia de gestão significa zelar pela adoção de 
conceitos e práticas de administração participativa, procuran-
do incluir as aspirações e interesses do quadro social como 
um todo nas considerações que orientam as deliberações e 
os atos e fatos administrativos. Os associados participam da 
administração da ANPAE através dos colegas eleitos para 
integrar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Final-
mente, assume importância central a utilização intensiva da 
comunicação eletrônica como instrumento de socialização 
da informação em tempo real e como facilitador da partici-
pação e promotor da transparência na vida da Associação 
Nacional de Política e Administração da Educação.



Os boletos de cobrança das anuidades de 2006 foram gerados e postados pelo 
Banco do Brasil na segunda quinzena do mês de junho e no princípio de julho. 

Duas semanas após a expedição, quando os registros eletrônicos da conta bancária 
da ANPAE mostravam que mais de 200 colegas já haviam efetuado sua contribui-
ção estatutária, a Tesouraria da ANPAE começou a receber e-mails e telefonemas 
relatando a impossibilidade de fazer o pagamento na rede bancária, recebendo das 
agências bancárias a explicação de que o boleto estava vencido. Alguns diretores de 
seções estaduais receberam idêntico relato de associados de seu Estado.

Investigamos o caso com o Banco do Brasil e verifi camos que houve um erro 
de programação do boleto por parte do Banco, segundo o qual a leitura eletrônica 
do código de barras não guardava relação com o texto redigido sobre o vencimento 
do boleto. Como assim? De acordo com o texto redigido, o pagamento deveria ser 
aceito em qualquer agência bancária e em qualquer data contra a apresentação 
do boleto. No entanto, a leitura eletrônica do código de barras informava às agências 
bancárias que o boleto vencia 15 dias após sua expedição. Foi um erro do Banco 
e ele assim o admitiu em ofício dirigido à Presidência da ANPAE, lamentando o ocor-
rido e comprometendo-se a sanar o problema com urgência.

Nesse sentido, o Banco emitirá e enviará, sob sua responsabilidade e sem 
custo para a ANPAE, novos boletos para todos os associados que não tiveram 
a oportunidade de pagar a anuidade nos primeiros 15 dias após a expedição do 
instrumento de cobrança. Se por acaso algum colega que já tenha efetuado o pa-
gamento receber novo boleto, deve desconsiderá-lo e destruí-lo.  

O novo boleto tem validade até 31 de dezembro de 2006. No entanto, é do inte-
resse de todos – da ANPAE nacional e de suas representações regionais e seções 
estaduais, assim como de cada associado individual – efetuar o pagamento com a 
maior brevidade possível. Sem a contribuição solidária e urgente do quadro social, 
a direção da ANPAE não terá as condições indispensáveis para viabilizar o trabalho 
coletivo da Associação e alcançar seus objetivos, nem os associados poderão ter 
pleno acesso aos benefícios da Associação. Nesse contexto, o ANPAE Notícias rei-
tera o agradecimento da direção da ANPAE aos colegas que se apressaram em en-
viar suas contribuições anuais em tempo recorde e confi a que esta prática se amplie 
rapidamente. A meta estabelecida no VI Plano Estratégico da ANPAE é de que, em 
2006, pelo menos 1.000 associados estejam no gozo de seus direitos sociais. Nessa 
direção, a contribuição anual de cada um de nós é fundamental. 

A Tesouraria agradece, explica e continua 
contando com novas contribuições

A Secretaria da ANPAE Nacio-
nal agradece aos colegas que se 
apressaram em remeter sua Ficha 
de Identifi cação Individual que opor-
tunamente enviamos a todo o qua-
dro social, visando reconfi rmar ou 
atualizar seus endereços. 

No lado oposto da moeda, a 
Secretaria da ANPAE Nacional re-
cebeu a devolução de 175 corres-
pondências enviadas a colegas do 
quadro social, na maioria dos casos 
com a explicação de que os destina-
tários haviam mudado de endereço 
ou que o endereço postal utilizado 
estava incompleto. O mesmo fato 
está ocorrendo com os boletos das 
anuidades de 2006. Nesse sentido, 
a Secretaria da ANPAE reitera seu 
apelo para que todos mantenhamos 
atualizados os nossos cadastros de 
sócios, a fi m de viabilizar a comu-
nicação, o intercâmbio e a prática 
associativa. 

Maiores informações encontram-
se no Portal da ANPAE, incluindo 
a Ficha de Iden tifi cação Individual 
para fi liações ou atualizações – www.
anpae.org.br – ou podem ser obtidas 
por e-mail – anpae@anpae.org.br 
– ou pelo telefone (21) 2610-3716.

Atualização
do Cadastro

Cotidiano da ANPAE
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A Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância (ABED), sociedade 
científi ca, sem fi ns lucrativos, voltada 
para o desenvolvimento da aprendiza-
gem mediada por tecnologia, receberá 
a 22ª edição da Conferência Mundial 
de Educação a Distância, evento pro-
movido pelo International Council for 
Open and Distance Education (ICDE), 
a mais importante organização de Edu-
cação a Distância do mundo.

O tema da 22ª Conferencia Mundial 
de Educação a Distancia é “Promoven-
do qualidade em educação a distância, 
educação fl exível e educação baseada 
em  tecnologia da informação e da co-
municação”. 

A Conferência será realizada no 
período de 3 a 6 de setembro de 2006, 
na cidade do Rio de Janeiro, no cen-
tro de convenções do Hotel Sofi tel. O 
evento visa reunir os profi ssionais e 

interessados em educação a distân-
cia para apresentar, debater, analisar 
o que está sendo feito no mundo, em 
todos os segmentos da educação, bá-
sico, médio, universitário, tecnológico, 
profi ssionalizante e corporativo, Será 
a grande vitrine para o Brasil mostrar 
ao mundo o que está fazendo de me-
lhor e receber informações dos que 
está sendo feito em outros paí ses nos 
setores acadêmico, público e rivado. 

Conferência Mundial de Educação à Distância



ANPEd e ANPAE em Caxambu

A Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd) realizará 
sua 29ª Reunião Anual em Caxambu, MG, de 
15 a 18 de outubro de 2006. Maiores informa-
ções sobre a Reunião encontram-se no portal
www.anped.org.br.
Como resultado de entendimentos mantidos 
com a Presidente da ANPEd, professora Márcia 
Ângela Aguiar, a programação da Reunião da 
ANPEd prevê espaço para que a ANPAE, as-
sim como outras associações de educadores, 
possam realizar suas próprias reuniões. Esse 
entendimento refl ete a disposição de nossas 
agremiações para desenvolverem parcerias in-
terinstitucionais que, no caso da ANPAE, estão 
previstas no próprio Programa de Cooperação 
Interinstitucional do Plano Estratégico do biênio 
2006-2007. Esta parceria visa somar esforços 
em matéria de formulação e avaliação de po-
líticas e práticas educacionais comprometidas 
com os ideais e valores da democracia e da 
pluralidade, da eqüidade e da justiça, da solida-
riedade e da qualidade na educação. 

XVIII Simpósio Catarinense de 
Administração da Educação e VI 
Seminário Estadual de Política e 
Administração da Educação

No dia 17 de setembro de 2006, a Associação 
dos Administradores Escolares de Santa Cata-
rina – AAESC e a Associação Nacional de Polí-
tica e Administração da Educação – ANPAE/Sul 
e ANPAE/SC – inaugurarão, com conferência do 
professor Vitor Henrique Paro, o XVIII Simpósio 
Catarinense de Administração da Educação 
e o VI Seminário Estadual de Política e Admi-
nistração da Educação, no Hotel Marambaia, 
cidade de Balneário Camboriú, SC. O evento, 
que se estenderá até o dia 20 de setembro, con-
ta com a decidida colaboração da Secretaria de 
Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina, Gerência Regional de Educa-
ção de Itajaí e Centro de Ciências da Educação 
da Faculdade de Educação da UDESC. 
A dinâmica do evento leva em consideração 
refl exões teórico-práticas apresentadas pelos 
profi ssionais da Educação que atuam no âmbi-
to dos sistemas e instituições educacionais. Os 
trabalhos e os relatos de experiências têm como 
base os eixos temáticos norteadores que orien-
tam o evento intitulado Políticas Educacionais 
e Gestão da Escola. 
O objetivo geral do evento é oportunizar aos pro-
fi ssionais da Educação espaço de fundamenta-
ção e socialização de pesquisas e experiências 
de gestão escolar, à luz de quatro eixos temá-
ticos: (1) políticas educacionais e seus desdo-
bramentos para a gestão da escola; (2) gestão 
da escola e as implicações para a construção do 
projeto político-pedagógico (PPP); (3) o PPP na 
operacionalização e ampliação do ensino funda-
mental para nove anos; (4) projetos de escola em 
tempo integral, escola ambial e escola aberta. 
Maiores informações sobre o evento e inscrição 
de trabalhos poderão ser obtidas na: AAESC 
– Associação dos Administradores Escolares de 
Santa Catarina, Rua Felipe Schmidt 515, Sala 
308, Florianópolis, SC, CEP 88010-001. Telefo-
ne (48) 3225-3979. E-mail: aaesc@yatech.net. 
Portal: www.aaesc.com.br.

Cursos e Eventos
VI Encontro Estadual de
Política e Gestão da Educação
do Espírito Santo

A Associação Nacional de Política e Administra-
ção da Educação – Seção/Espírito Santo – con-
vida para o VI Encontro Estadual de Política e 
Gestão da Educação, programado para os dias 
16, 17 e 18 de novembro de 2006, no Auditório 
do Centro de Educação da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo (UFES). O tema central 
do evento é Educação e contemporaneida-
de: os desafi os do pós-neoliberalismo, que 
será abordado através de conferências, mesas 
redondas, grupos de trabalho e minicursos. O 
Encontro se encerra com a Assembléia Geral da 
Seção da ANPAE/Espírito Santo. 
O Evento visa reunir Secretários de Educação e 
especialistas dos sistemas de ensino, professo-
res e diretores de escolas públicas e privadas, 
pesquisadores, docentes e estudantes universi-
tários de graduação e pós-graduação e outros 
profi ssionais dedicados à educação e à forma-
ção cidadã. Seu objetivo é aprofundar o debate 
sobre a educação contemporânea a partir da or-
dem neoliberal vigente e aprofundar a refl exão 
sobre os desafi os que atualmente enfrentam 
os sistemas educacionais da América Latina, 
do Brasil e, mais especifi camente, do Espírito 
Santo na concepção de políticas e práticas su-
peradoras de gestão de instituições escolares e 
universitárias.
Pedidos de informação e inscrição deverão ser 
endereçados à Comissão Organizadora do En-
contro, dirigida pela professora Emilia Peixoto 
Vieira, Diretora da ANPAE/Espírito Santo, utili-
zando o e-mail: anpae.es@terra.com.br.

X Seminário Estadual de São Paulo

O 10º Seminário Estadual promovido pela Seção 
da ANPAE/São Paulo teve como tema Articula-
ção estado/ município na gestão da educação 
básica e colocou em debate questões que atual-
mente afetam a gestão da educação básica e a 
formação dos seus quadros profi ssionais. Atingiu 
seus objetivos, pois promoveu a socialização de 
estudos e iniciativas relativos a políticas educa-
cionais, debateu desafi os postos para a articula-
ção estado/município na gestão dessas políticas 
e propiciou subsídios para enfrentamento das 
questões suscitadas nos debates.
O tema das relações entre o poder central e as 
esferas subnacionais vem sendo debatido há al-
guns anos e tem sido objeto de polêmica no âm-
bito acadêmico e sindical tendo em vista que, na 
história política brasileira, a tensão entre centra-
lização e descentralização sempre esteve pre-
sente desde o momento de constituição da na-
ção, expressando emblematicamente a questão 
federativa. Nesse sentido, os grupos de trabalho 
– que reuniram em torno de 200 participantes – 
aprofundaram as discussões sobre: a gestão e o 
fi nanciamento da educação básica; a formação 
e o desenvolvimento da carreira docente tanto 
no Estado de São Paulo, quanto nos municípios; 
o currículo e a avaliação na educação básica; 
e as relações político-administrativas entre as 
diferentes esferas de governo.

Ângela Maria Martins
Diretora da ANPAE/São Paulo

amartins@fcc.org.br

ANPAE/Nordeste e ANPAE/RN 
Convidam para Seminários

Caros colegas anpaeanos: 

A ANPAE/Nordeste e a ANPAE/Rio Grande 
do Norte fi carão honradas com a sua par-
ticipação no IV Seminário Regional de 
Política e Administração da Educação 
do Nordeste e V Encontro Estadual de 
Política e Administração da Educação do 
Rio Grande do Norte, que têm como tema 
central Políticas de Formação e Gestão 
Educacional.
Os dois Seminários se realizarão, com pro-
gramação conjunta, nos dias 8, 9 e 10 de 
novembro de 2006, no Auditório da Reitoria 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e no Setor de Aulas V da UFRN. O 
evento resulta de parcerias entre: Associa-
ção Nacional de Política e Administração 
da Educação, sua Vice-Presidência para a 
Região Nordeste e Seção Estadual do Rio 
Grande do Norte –, União Nacional de Diri-
gentes Municipais de Educação (UNDIME) 
e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) – CCSA, Programa de Pós-
Graduação em Educação e Departamento 
de Educação. 
O Comitê Cientifi co é formado por professo-
res doutores do PPGEd/UFRN, que analisa-
rá os trabalhos apresentados e os encami-
nhará para publicação em cd-rom. 
A programação geral está confi rmada. Nela 
há uma Conferência de Abertura, duas 
Mesas Redondas a cada dia e apresenta-
ção de trabalhos na forma de Comunica-
ção Oral e Pôsteres, Grupos de Trabalho 
– GTs. Para informações sobre a progra-
mação dos eventos, incluindo Folder e 
Ficha de Inscrição, veja o site do PPGEd/
UFRN – www.ppged.ufrn.br – Aguardamos 
sua visita.
Além dos anpaeanos do Nordeste, o evento 
está aberto à participação de outros profi s-
sionais, pesquisadores, diretores e coorde-
nadores dos sistemas estaduais e munici-
pais de educação, docentes e pós-gradu-
andos de Programas de Pós-Graduação 
de IES no Nordeste. As inscrições com 
trabalhos estão abertas até 25 de agosto 
de 2006. As inscrições sem trabalhos po-
dem ser feitas no período de 25 de agosto 
a 15 de setembro de 2006. Informamos que 
o Encontro Estadual da ANPAE consta da 
relação de Eventos Qualis/CAPES/MEC, o 
que assegura a pontuação para o Relatório 
CAPES/PPGEd.
Contamos com sua presença e participação 
ativa. Aguardamos suas contribuições para 
as Seções de Comunicação e de Pôsteres. 
Divulguem e  participem para fortalecer a 
ANPAE nos Estados e a produção intelectu-
al da Região Nordeste.

Kátia Siqueira de Freitas,
 Vice-Presidente, ANPAE/NE

Magna França,
 Vice-Presidente Adjunta, ANPAE/NE

Eurilene Santana Balbi,
 Diretora, ANPAE/RN
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Atos e Fatos
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Aos vinte e três dias do mês de junho de 2006 terminou o 
processo de votação eletrônica do Conselho Deliberativo para 
a aprovação do Plano Estratégico da ANPAE para o Biênio 
2006-2007. A preparação da sexta edição do Plano Estratégi-
co da ANPAE foi a primeira preocupação da Presidência que 
tomou posse no dia 17 de março de 2006, agindo à luz do 
disposto no artigo 5º do Regulamento Geral. Após três me-
ses de discussão e aperfeiçoamento da proposta inicial do VI 
Plano Estratégico nas distintas instâncias da administração da 
ANPAE, o Conselho Deliberativo votou pela sua aprovação. 
Todos os votos emitidos até o dia 23 de junho de 2006 pelos 
membros do Conselho Deliberativo, que se mencionam em se-
guida, foram favoráveis à aprovação do Plano Estratégico: 

Lourdes Marcelino Machado, Vice-Presidente Nacional da 
ANPAE; Fátima Cunha Ferreira Pinto, ex-Presidente da ANPAE; 
Orlando Nobre Bezerra de Souza, Vice-Presidente da Região 
Norte; Kátia Siqueira de Freitas, Vice-Presidente da Região 
Nordeste; Miriam Fábia Alves, Vice-Presidente da Região Cen-
tro-Oeste; Marcelo Soares Pereira da Silva, Vice-Presidente da 
Região Sudeste; Alboni Marisa D. P. Vieira, Vice-Presidente da 
Região Sul; Selina Maria Dal Moro, Diretora da ANPAE-RS; Jar-
bas José Cardoso, Diretor da ANPAE-SC; Dione E. Vidal, Dire-
tora da ANPAE-PR; Ângela Maria Martins, Diretora da ANPAE-
SP; Sônia Martins de Almeida Nogueira, Diretora da ANPAE-RJ; 
Emília Peixoto Vieira, Diretora da ANPAE-ES; Eunice Batista 
Gonçalves, Diretora Pro Tempore da ANPAE-MG; Nelson Abreu 
Junior, Diretor da ANPAE-GO; Maria Abádia da Silva, Diretora 
da ANPAE-DF; Rosemery Petter, Diretora da ANPAE-MT; Euri-
lene Santana Balbi, Diretora da ANPAE-RN; Nelson Wanderley 
Ribeiro Meira, Diretor da ANPAE-BA; José Amaro Barbosa da 
Silva, Diretor da ANPAE-PE; Raimundo Palhano Silva, Diretor 
da ANPAE-MA; Luiz de Souza Junior, Diretor da ANPAE-PB; 
Maria Luiza Barbosa Chaves, Diretora da ANPAE-CE; Gustavo 
Neto de Carvalho Dias, Diretor da ANPAE-PI; Leila Soares de 
Souza Perussolo, Diretora da ANPAE-RR; Maria Augusta Lima 
das Neves, Diretora da ANPAE-PA; Maria do Perpétuo Socorro 
Duarte Marques, Diretora da ANPAE-AM; Walterlina Barboza 
Brasil, Diretora Pro Tempore da ANPAE-RO; Erasto Fortes Men-
donça, Diretor Executivo da ANPAE; Arthur Santa Rosa, Diretor 
de Planejamento da ANPAE; Maria Beatriz Moreira Luce, Direto-
ra do Programa de Pesquisas e Publicações da ANPAE; Benno 
Sander, Presidente da ANPAE.

 
O VI Plano Estratégico aprovado pelo Conselho Delibe-

rativo é constituído por quatro programas, cada um com um 
leque de quatro ou cinco projetos. A execução de cada um dos 
quatro programas é confi ada a um Diretor Funcional, nomeado 
pelo Presidente, ouvido o Conselho Deliberativo. A execução 
de cada um dos 18 projetos do Plano é confi ada a um Coor-
denador, nomeado pelo Presidente em consulta com o res-
pectivo Diretor. São os seguintes os quatro programas e res-
pectivos projetos que integram o Plano Estratégico da ANPAE 
para 2006-2007: (1) Programa de Revitalização do Processo 

Associativo, com os projetos de Mobilização e Ação Coletiva, 
Eleições Estaduais, Instrumentos Constitutivos, Investimento 
Sustentável; (2) Programa de Formação e Desenvolvimento 
Profi ssional: Simpósio Brasileiro, Reuniões Regionais, Semi-
nários Estaduais, Intercâmbio Educacional, Consultoria e Ser-
viços Educacionais; (3) Programa de Pesquisa e Publicações: 
Pesquisa Educacional, Revista da ANPAE, Biblioteca ANPAE, 
ANPAE Notícias, Tecnologia Digital; e (4) Programa de Coope-
ração Interinstitucional: Políticas Públicas e Gestão da Educa-
ção, Parcerias Interorganizacionais, Parceria Luso-Brasileira, 
Cooperação Internacional.

Duas são as fontes das receitas necessárias para a manu-
tenção dos órgãos da ANPAE e a execução de seu VI Plano 
Estratégico: (1) recursos próprios, provenientes das anuidades 
dos associados, venda de publicações e serviços profi ssionais 
e produto de campanhas e aplicações fi nanceiras; e (2) recur-
sos externos, provenientes de doações, subsídios e subven-
ções, receitas de convênios para fi nanciar programas e proje-
tos e promoção de eventos. Os recursos próprios provenientes 
das anuidades dos sócios individuais têm a seguinte vincula-
ção: 35% para repasse às respectivas Seções Estaduais; 10% 
para repasse às respectivas Vice-Presidências Regionais; 
20% para a Revista da ANPAE e a Biblioteca ANPAE; e 35% 
reservado para cobrir os gastos de manutenção da ANPAE 
Nacional. Como parte do processo de revitalização da prática 
associativa, a meta do Plano é motivar 1.000 associados a 
pagar suas anuidades em cada ano do biênio 2006-2007. A 
receita anual resultante desta mobilização é de R$90.000,00. 
A insufi ciência desta receita para atender as necessidades da 
Associação impõe aos órgãos da administração da ANPAE um 
esforço de enormes proporções para captar recursos externos, 
visando cobrir os custos reais da execução de seus programas 
e projetos. Os dados sobre a projetada receita em comparação 
com a previsão das necessidades fi nanceiras da ANPAE no 
biênio 2006-2007 levaram a Presidência e o Conselho Delibe-
rativo a conceber o orçamento como um instrumento orienta-
dor da gestão fi nanceira da Associação, na convicção de que 
são as receitas captadas durante o biênio que deverão ditar os 
limites para as despesas por parte da Presidência, Vice-Presi-
dências Regionais e Seções Estaduais. 

O Plano Estratégico também dispõe que o desempenho 
fi nanceiro dos órgãos da ANPAE será objeto de acompanha-
mento e fi scalização do Conselho Fiscal. Os recursos repas-
sados às Vice-Presidências Regionais, Seções Estaduais e 
outras unidades de custo estão sujeitos à prestação de contas 
submetida à Presidência, para posterior exame do Conselho 
Fiscal e aprovação da Assembléia Geral. 

 
A presente Ata foi lavrada pela Secretaria da ANPAE Na-

cional no dia 23 de junho de 2006, na cidade de Niterói, RJ, e 
leva a assinatura do Diretor Executivo, Professor Erasto Fortes 
Mendonça, e do Presidente, Professor Benno Sander.

Ata de Aprovação do Plano Estratégico 
da ANPAE para o Biênio 2006-2007


