
ciações e instituições educacionais, 
científicas e culturais dos países com 
os quais o Brasil mantém relações de 
cooperação, em particular com Portu-
gal e demais países de língua portu-
guesa e com nossos parceiros latino-
americanos.  

Confio que nossos esforços coleti-
vos em matéria de cooperação inter-
institucional hão de estreitar nossas 
relações com organizações e associa-
ções educacionais congêneres, tanto 
nacionais como estrangeiras e inter-
nacionais, e fortalecer o movimento 
educacional protagonizado pelas enti-
dades da sociedade civil organizada.  

Saudações anpaeanas,

Benno Sander
Presidente da ANPAE

bennosander@terra.com.br

A palavra é cooperação

No último número do ANPAE No-
tícias de 2006, faço referência à 

cooperação, adotada como conceito-
chave do quarto programa do Plano 
Estratégico da ANPAE para o biênio 
2006-2008 – Programa de Coopera-
ção Interinstitucional. O propósito do 
programa é promover o intercâmbio 
e a parceria com outras associações 
e instituições nacionais e internacio-
nais na realização de estudos e ati-
vidades educacionais, contribuindo, 
desta maneira, para a consecução do 
quarto objetivo da Associação, que 
adotamos no artigo 3º de nossa carta 
constitutiva. 

Ao longo dos anos, a ANPAE de-
senvolveu inúmeras parcerias interins-
titucionais, tanto nacionais como estran-
geiras e internacionais. Em diferentes 
momentos de nossa caminhada, parti-
cipamos do movimento político-peda-
gógico da sociedade civil organizada 
no Brasil e no âmbito internacional. Ao 
identificar a sua missão político-peda-
gógica com a luta pela universaliza-
ção do direito e efetivo acesso à edu-
cação e pela formulação de políticas 
públicas e práticas de gestão educa-
cional comprometidas com os ideais e 
valores da democracia e da qualidade 

na educação, a ANPAE 
se une a inúmeras as-
sociações educacio-
nais congêneres que 
lutam pelos mesmos 

ideais. Na realida-
de, a parceria inter- 

institucional en-

tre associações e organizações da 
sociedade civil consolidou-se, nas úl-
timas décadas, como imperativo estra-
tégico fundamental para uma efetiva 
formulação e execução de políticas pú-
blicas de educação e desenvolvimento 
humano.

As atividades de cooperação inter-
institucional programadas para o bi-
ênio 2006-2008 se realizam em dois 
âmbitos principais, o nacional e o in-
ternacional. No âmbito nacional, de-
cidimos estabelecer entendimentos e 
vínculos de cooperação e intercâmbio 
com associações nacionais congê-
neres; com escolas, universidades e 
sistemas de ensino; com movimentos 
sociais e sindicatos de educadores; e 
com fundações de fomento e apoio à 
pesquisa e à formação dos educado-
res. Estreitaremos nossas relações 
com as instituições da comunidade 
científica e cultural e movimentos da 
sociedade civil organizada do país, 
visando participar das instâncias de 
formulação de políticas públicas em 
educação coordenadas pelos órgãos 
oficiais, especialmente pelo Ministé-
rio e Secretarias de Educação, com 
o INEP, a CAPES e o CNPQ, e com 
o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e Conselhos Estaduais e Mu-
nicipais de Educação. No contexto 
internacional, resolvemos estreitar 
as relações com organizações inter-
governamentais de cooperação e de-
senvolvimento, com destaque para a 
UNESCO e outras agências da ONU, 
OEA e OEI, e com fundações, asso-
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Destaque

Congresso Luso-Brasileiro
Duas edições do Congresso Luso-Brasileiro de Política e 
Administração da Educação estão na agenda de 2007. O 
IV Congresso Luso-Brasileiro realizar-se-á na Universidade 
de Lisboa, Portugal, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2007, 
tendo como tema “O governo das escolas: os novos refe-
renciais, as práticas e a formação”. O V Congresso Luso-
Brasileiro realizar-se-á na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre, de 11 a 14 de novembro 
de 2007, junto com o XXIII Simpósio Brasileiro de Política e 
Administração da Educação. Informações sobre o IV Con-
gresso em Lisboa e formas de participação encontram-se 
neste boletim e no portal www.anpae.org.br.

Encontro Regional da ANPAE Centro-Oeste
Nos dias 9 e 10 de abril de 2007, a Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília sediará o V Encontro Regio-
nal da ANPAE Centro-Oeste, juntamente com os Encontros 
Estaduais da ANPAE do Distrito Federal e da ANPAE de 
Goiás. A programação integrada dos eventos gira em tor-
no do tema “Políticas de financiamento e gestão da edu-
cação pública”. Mais informações neste boletim e no portal 
www.anpae.org.br.

Encontro da ANPAE Sudeste e GT 05 da ANPEd
O VI Encontro da ANPAE Sudeste e a Reunião Estadual 
da ANPAE Minas Gerais, organizados em parceria com o 
Intercâmbio Nacional do GT 05 da ANPEd – Estado e Polí-
ticas Públicas, realizar-se-ão na primeira semana de maio 
de 2007, na Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais, tendo como temática “Pesquisas e práticas em po-
lítica e gestão da educação”. Informações e atualizações 
neste boletim e no portal www.anpae.org.br. 

Encontro Regional da ANPAE Sul
O VI Encontro de Política e Administração da Educação 
da Região Sul se realizará, juntamente com a Reunião 
Estadual da ANPAE-RS, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 
2007, na Universidade de Passo Fundo (UPF), no Rio 
Grande do Sul. O tema central do evento, que marcará 
o qüinquagésimo aniversário de fundação da Faculdade 
de Educação da UPF, é “Reinventando a gestão educa-
cional: políticas públicas e conhecimento”. Informações 
no portal www.anpae.org.br.

Simpósio Brasileiro de Política e
Administração da Educação
O XXIII Simpósio Brasileiro, que se realizará junto com 
o V Congresso Luso-Brasileiro de Política e Adminis-
tração da Educação, está confirmado para os dias 11 a 
14 de novembro de 2007, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. A temá-
tica dos debates girará em torno das políticas e práti-
cas de formação, financiamento e gestão da educação. 
Informações neste boletim e atualizações no portal 
www.anpae.org.br. 

Colóquios universitários
A ANPAE confirmou sua participação em dois colóquios 
universitários: (1) Colóquio de Pesquisa em Gestão 
Educacional, promovido pelo Núcleo de Política, Ges-
tão e Financiamento da Educação (NuPE) da UFPR, de 
28 de fevereiro a 02 de março de 2007; e (2) V Sim-
pósio de Gestão Educacional, organizado pelo Labo-
ratório de Gestão da Educação (LAGE) da UNICAMP, 
no dia 26 de maio de 2007. Informações no portal 
www.anpae.org.br. 

AgendA
confirmada para 2007 

Estão sendo impressos os seus exemplares da Revista 
Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE)! 
A Revista chega à sua casa e às distribuidoras com nova 
cara, novo desenho gráfico, novo projeto editorial e sob a 
orientação de novo Conselho Editorial. A revista se reinventa 
a partir da rica experiência acumulada desde a sua funda-
ção, em 1983 e mediante a incorporação de novos desen-
volvimentos em matéria de edição de periódicos científicos. 
Vale a pena conferir!

O v. 22, n. 1 (jan./jun. 2006) conta com um Editorial as-
sinado conjuntamente por Benno Sander e Maria Beatriz 
Luce, no qual relembram a história da RBPAE e sua impor-
tância para a ANPAE, além de apresentar o material esco-
lhido para inaugurar esta nova etapa editorial. Os artigos 
selecionados para este número derivam de pesquisas so-
bre temas importantes e atuais, como: a produção científica 
sobre gestão escolar no Brasil, os conselhos de educação, 
as competências federativas e a problemática da munici-
palização. Há também uma sessão especial em memória 
de Stephen Stoer, com sua conferência inaugural no Fó-

rum Mundial da Educação (Porto Alegre, 2001), “Educação 
como direito: o papel estratégico da educação pública na 
construção da igualdade e justiça social”, e com resenha de 
um de seus últimos livros. Em Documentos, é publicado o 
pronunciamento de posse de Benno Sander na presidência 
da ANPAE (2006-2008).

Todos os associados no gozo de seus direitos sociais 
estão recebendo por correio a RBPAE, v. 22, n. 1 (jan./jun. 
2006), como benefício vinculado à quitação de sua anuida-
de. Da mesma forma, no mês de janeiro de 2007, os co-
legas que quitaram sua anuidade de 2006 receberão o v. 
22, n. 2 (jul./dez. 2006). Os colegas que não pagaram sua 
anuidade de 2006, ainda poderão fazê-lo, assegurando, as-
sim, o recebimento dos dois exemplares da Revista. Basta 
preencher um cheque nominal à ANPAE, enviando-o por 
correio à: ANPAE Nacional, Rua Otávio Carneiro 100, Sala 
807, Niterói, RJ 24.230-190.

Maiores informações sobre a RBPAE, sua política edito-
rial e comercial, assinaturas e normas de apresentação de 
trabalhos, encontram-se no portal www.anpae.org.br.

A Revista da AnPAe em dia



Mais um ano se escoa na ampulheta do tempo. Dele guardamos 
a certeza das realizações e nele depositamos as esperanças para os 
projetos futuros. Nossa Associação, em 2006, deu passos largos ao 
procurar estabelecer um efetivo intercâmbio com associações e enti-
dades educacionais congêneres no sentido de formular políticas pú-
blicas de educação, ao participar dos principais eventos organizados 
pela comunidade científica e cultural, ao dar novo formato às suas pu-
blicações, principalmente a RBPAE, e ao esforçar-se por distribuí-las 
atempadamente aos associados, ao confirmar o planejamento traçado 
para o ano vindouro, com destaque para os Encontros Regionais e Es-
taduais, o XXIII Simpósio Brasileiro e as duas edições do Congresso 
Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação. Nada disso 
poderia ser realizado sem um esforço coletivo e sem a participação de 
cada companheiro anpaeano.

Portanto, a Editoria do ANPAE Notícias se congratula com você, 
integrante da família anpaeana, pelo apoio que a ANPAE tem recebido 
para suas realizações e deposita em você muitas esperanças, con-
tando com sua crescente colaboração na execução dos programas 
e projetos que integram o Plano Estratégico da ANPAE para o biênio 
2006-2008, oportunamente aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
nossa Associação.

Desejamos-lhe um novo ano de paz, saúde e empreendimentos vito-
riosos, esperando contar sempre com sua participação ativa nos rumos 
da ANPAE. Feliz 2007!

Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias

noticias@anpae.org.br

Editorial
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Os sangrentos conflitos ocorridos em Timor-Leste, pro-
vocados pela ocupação da Indonésia, que vitimaram 

em torno de 250.000 pessoas no final do século pas-
sado, e os conflitos internos que voltaram a preocupar 
a comunidade internacional, no primeiro semestre de 
2006, fazem parte da memória recente de todos quantos 
nos preocupamos com as questões internacionais. Na 
origem dessas tensões, de um lado estão questões in-
ternas de ordem cultural e política, e de outro, interesses 
econômicos externos, decorrentes da longa colonização 
e dominação por que passou o país, dificuldades que 
os cidadãos timorenses e a comunidade internacional 
estão empenhados em suplantar.   

Para compreender o que se passou em Timor-Leste 
nesses últimos episódios é necessário remontar às cultu-
ras nativas que precederam o início da colonização por-
tuguesa, ocorrida em 1512; ao que os colonizadores fize-
ram ou deixaram de fazer até 1975 – ano da Declaração 
da Independência ante o Estado Português; à ocupação 
militar da Indonésia no mesmo ano e, por fim, aos san-
grentos conflitos do final do século, que culminaram com 
a intervenção das Forças de Paz da ONU, sob a coorde-
nação do diplomata Sérgio Vieira de Melo, e a instalação 
do primeiro Governo da República Democrática de Timor-
Leste, em 2002.

Um pouco da complexidade político-cultural e admi-
nistrativa por que vem passando essa nova nação tive-
mos oportunidade de vivenciar, juntamente com quatro 
outros consultores brasileiros, em duas recentes missões 
de trabalho: em 2004, como membro da segunda Missão 
de Cooperação Técnica patrocinada pelo Governo Brasi-
leiro, por meio do MEC-CAPES, decorrente de Acordos 
assinados em 2001 e 2002 com o Governo de Timor-Les-
te, e em 2005, como Consultor Sênior integrante da Força 
de Paz das Nações Unidas, ocasião em que tivemos a 
experiência de contribuir com a ONU em matéria de po-
líticas educacionais em regiões pós-conflito. Em ambos 
os casos, nossa tarefa foi desenvolver programas relacio-
nados a políticas educacionais para o Ministério da Edu-
cação, Cultura, Juventude e Desporto daquele país, cujo 
sistema educativo encontra-se em fase de estruturação e 
implantação, pois não só inexistia um sistema educacio-
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Depoimento de um Anpaeano em Timor-Leste

Antônio Elízio Pazeto (UDESC)
Consultor da ONU em Timor-Leste – Vice-Presidente Adjunto da ANPAE-SUL
apazeto@yahoo.com.br

nal, como as poucas escolas foram todas queimadas.  
Longe de conhecer o conjunto dos fatores intervenien-

tes na formação histórica dessa sociedade, mas atentos 
a esse contexto, o fato de termos participado das duas 
missões de suporte à capacitação e desenvolvimento da 
educação oportunizou-nos estreita convivência com co-
munidades, educadores e autoridades, além da possibili-
dade de contribuir para a capacitação institucional dessa 
nova nação do sudeste da Ásia.

Não obstante tratar-se de um pequeno país insular, de 
clima seco e tropical e de relevo montanhoso, que ocupa 
a parte oriental da Ilha de Timor, cuja extensão não alcan-
ça 20.000 km2 e cuja população é de aproximadamente 
925.000 habitantes, a diversidade cultural associada ao 
baixo índice de escolarização e às deficiências de infra-
estrutura e formação de quadros humanos fazem dessa 
pequena comunidade de língua oficial portuguesa um 
mundo à parte no contexto da cultura oriental. Um com-
ponente adicional dessa complexidade é a existência de 
28 línguas, dialetos e subdialetos classificados pelo Ins-
tituto de Lingüística da Universidade Nacional de Timor 
Lorosa’e (UNTL), tendo a Constituição Timorense defini-
do como línguas nacionais o Português e o Tétun, e como 
línguas de trabalho o Inglês e o Indonésio.

Felizmente, para o desempenho de nossas atividades, 
não levamos livros ou modelos para serem utilizados em 
nossos trabalhos. À medida que nos íamos integrando e 
compreendendo os valores, culturas e hábitos daquele 
povo, íamos também definindo estratégias de ação frente 
aos Termos de Referência elaborados de comum acordo 
entre as partes envolvidas. Aliás, não fosse isso, estarí-
amos continuando os processos de dominação e coloni-
zação impostos àquele povo, por quase quinhentos anos. 
Mesmo assim, lamentavelmente, muitas ações que vêm 
sendo desenvolvidas seguem modelos determinados de 
fora, ignorando e subestimando as capacidades e culturas 
locais.

Mesmo diante desse quadro de dificuldades e à medi-
da que nossa convivência e a sensibilidade eram exerci-
tadas, importantes ações foram desenvolvidas, buscando 
sempre desenvolvê-las com contrapartes timorenses e a 
partir de sua adesão e vontade.

Panorama Educacional

Mais que uma experiência,
um aprendizado
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Assim, coube-nos, em 2004, atuar junto à Direção 
Nacional de Educação Superior e, em 2005, dar supor-
te direto ao Ministro da Educação, desenvolvendo as 
seguintes ações:

a) Elaboração de uma agenda para a organiza-
ção e o desenvolvimento da Educação Supe-
rior, com destaque para o Sistema de Acredita-
ção das Instituições e dos Cursos Superiores; 
Currículos Mínimos Nacionais; Sistema de 
Avaliação Institucional e criação do Conselho 
Nacional de Educação; 

b) Discussão e finalização da primeira Lei de Ba-
ses do Sistema Educativo e do primeiro Plano 
Nacional de Educação, período 2005-2010;

c) Elaboração das primeiras normas de legislação 
referentes à Educação Superior;

d) Elaboração do primeiro Estatuto da Universida-
de Nacional Timor Lorosa’e (UNTL);

e) Desenvolvimento de Cursos de Formação de 
Diretores para as Escolas Pré-Secundárias de 
todo o país; 

f) Elaboração de projetos educacionais e nego-
ciação de propostas de financiamento junto a 
organismos internacionais;

g) Participação em simpósios de intercâmbio com 
as agências da ONU, organizações internacio-
nais e avaliação dos programas da Força de 
Paz em Timor-Leste; e

h) Mediação de estratégias entre o órgão cen-
tral das Nações Unidas sediado em Timor-
Leste e o Ministério da Educação para o 
desenvolvimento de políticas e programas 
educacionais.

Para concluir, gostaríamos de reiterar que a mis-
são de cooperação técnica internacional da qual 
participamos foi uma enriquecedora experiência 
profissional. Fomos a Timor-Leste, a pedido de seu 
primeiro governo democrático, para cooperar com a 
cidadania, em particular com os educadores timoren-
ses em seus esforços de construção de seu sistema 
educacional. Para colaborar com eles, tivemos de 
aprender com eles sobre seu sistema político, sua 
cultura, seus valores, suas aspirações para, a partir 
daí, trabalharmos em parceria para a consecução de 
seus objetivos educacionais e sociais. Sentimos que 
nosso trabalho de educadores foi uma experiência 
relevante para eles e para nós. Mais do que uma ex-
periência internacional de natureza político-pedagó-
gica, foi uma aprendizagem.

Cotidiano da ANPAE

A ANPAE se congratula com os associados que já pa-
garam sua anuidade de 2006. Sua contribuição foi suma-
mente importante para cobrir os custos de funcionamen-
to da Associação neste início de gestão e para apoiar 
nossa entidade de bem público, comprometida com o de-
senvolvimento e melhoria da educação brasileira. Como 
benefício imediato, todas as colegas e companheiros 
que pagaram sua anuidade receberão os dois números 
da Revista Brasileira de Política e Administração da Edu-
cação de 2006. 

Para quem ainda não teve oportunidade de pagar sua 
anuidade este ano, ainda há tempo para fazê-lo. A consig-
na é dar-nos mutuamente este presente de fim de ano! É 
uma forma concreta de participarmos de nossa agremia-
ção e de engajar-nos na consecução de seus objetivos e 
no cumprimento de sua missão educacional. Para fazê-lo, 
basta escrever um cheque nominal à ANPAE (no valor de 
R$60,00 para professor de educação básica e estudante 
universitário ou de R$120,00 para professor universitário e 
outros profissionais) e enviá-lo ao seguinte endereço:

ANPAE - Tesouraria
Rua Otávio Carneiro 100, Sala 807
24230-190 – Niterói, Rio de Janeiro

É importante receber sua contribuição antes do fim do 
ano, para que a Editoria da Revista da ANPAE possa reser-
var e enviar os seus exemplares, como parte dos benefí-
cios do pagamento de sua anuidade. 

Favor não efetuar o pagamento da anuidade por 
transferência bancária (DOC), pois é impossível identi-
ficar a pessoa que fez a transferência. 

Maiores informações poderão ser obtidas com o Sr. An-
dré Moraes, na Presidência da ANPAE, pelo telefone (21) 
2610-3716 ou pelo e-mail anpae@anpae.org.br

Onde estás? Em que mundo, em que
estrela te escondeste, embuçado nos céus?

Com estes versos de Gonçalves Dias, dirigimo-nos aos 
colegas anpaeanos e anpaeanas para confirmar e reconfir-
mar o seu paradeiro, visando possibilitar a comunicação e 
o intercâmbio. Por isso, não deixe de reconfirmar e atuali-
zar seu endereço completo, incluindo CEP, telefones e e-
mail, preenchendo e remetendo sua Ficha de Identificação 
Individual, se ainda não o fez.  

Maiores informações, incluindo a Ficha de Identificação 
Individual para atualizações e novas filiações, encontram-
se no portal da ANPAE – www.anpae.org.br – ou podem 
ser obtidas com o Sr. André Moraes, pelo e-mail anpae@
anpae.org.br ou pelo telefone (21) 2610-3716. 

ANUIDADE DE 2006:
última oportunidade



IV CONGRESSO LuSO-BRASILEIRO DE POLíTICA 
E ADMINISTRAçãO DA EDuCAçãO
O Fórum Português de Administração Educacional 
(FPAE) e a Associação Nacional de Política e Admi-
nistração da Educação (ANPAE) anunciam a realiza-
ção do IV Congresso Luso-Brasileiro de Política e 
Administração da Educação, a realizar-se na Fa-
culdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa, em Portugal, nos dias 12, 13 
e 14 de abril de 2007. O tema central do Congresso é 
O governo das escolas: os novos referenciais, as 
práticas e a formação. 

Objetivo do Congresso. O Congresso Luso-Brasileiro 
tem por objetivo analisar e discutir as novas exigências 
que se colocam à direção das escolas, relacionadas com 
mudanças significativas nos modos de regulação da edu-
cação que põem em causa valores, princípios e práticas 
estabelecidas. Desenvolvimentos recentes em matéria 
de administração educacional e formação de gestores 
escolares são aspectos centrais do debate, considerando 
a importância de que tais questões se revestem no atual 
contexto das políticas educativas em Portugal e no Brasil.

Áreas Temáticas. Três são as áreas temáticas a se-
rem desenvolvidas no Congresso:
• As atuais pressões externas sobre a escola, englo-
bando a descentralização e a responsabilização das es-
colas, a avaliação externa, a conquista de públicos e o po-
der parental na escolha e na administração da educação.
• Os novos perfis profissionais na administração 
da educação, incluindo as funções e novas práticas 
dos gestores escolares, os novos atores locais na ad-
ministração educacional, o novo gestor e a micropolíti-
ca da escola, e a profissionalização e elegibilidade do 
gestor escolar.
• A formação para a gestão educacional, engloban-
do os perfis dos gestores educacionais, sua formação 
e análise crítica, incluindo experiências inovadoras de 
formação e/ou de creditação de conhecimentos adqui-
ridos no desempenho profissional.

Estrutura. A programação do Congresso inclui três con-
ferências, a cargo de conferencistas convidados, dois 
painéis de especialistas convidados de diferentes países, 
sessões simultâneas para apresentação de comunica-
ções orais, organizadas por áreas temáticas, e apresen-
tação de pôsteres sobre o tema central do Congresso.   

Organização e Coordenação. A responsabilidade 
institucional pela realização do IV Congresso Luso-
Brasileiro cabe a Beatriz Bettencourt – beatrizbetten-
court@yahoo.com – pelo Fórum Português; e a Benno 
Sander – bennosander@terra.com.br – pela ANPAE. 
Cada país tem sua Comissão Organizadora Nacional. 
A Comissão Organizadora Brasileira é coordenada por 
Afrânio Mendes Catani (USP) – amcatani@usp.br – e 
Romualdo Portela de Oliveira (USP) – romualdo@usp.br. 

Comitê(s) Científico(s). As comunicações e pôsteres 
inscritos serão selecionados pelos respectivos Comitês 
Científicos de cada país participante. 
Comitê Científico do Brasil: Afrânio Mendes Catani 
(USP), Romualdo Portela de Oliveira (USP), Dalila An-
drade Oliveira, Maria Estela Dal Pai Franco (UFRGS), 
Erasto Fortes Mendonça (UNB), Antônio Lisboa Leitão 
de Souza (UFRN), Marcelo Soares Pereira da Silva 
(UFU), João Ferreira de Oliveira (UFG). 

Colaborações e prazos. O Fórum Português estabe-
leceu como data limite o dia 25 de fevereiro de 2007 
para receber os resumos das comunicações e pôs-
teres, a fim de que possam concluir a programação 
e preparar a publicação do Livro do Congresso. Os 
participantes brasileiros interessados em apresentar 
comunicações e pôsteres deverão enviar um resumo 

Cursos e Eventos
do trabalho, antes do dia 15 de janeiro de 2007, a Afrâ-
nio Mendes Catani, Coordenador da Parceria Luso-
Brasileira da ANPAE, que o submeterá à avaliação do 
Comitê Científico Brasileiro. Os resumos não poderão 
exceder a duas páginas de tamanho A4, digitados com 
letra Times New Roman, corpo 12, espaço entre-linhas 
1.5, margens direita/esquerda de 3 cm; e deverão ter 
um cabeçalho com a indicação do título, nome(s) do(s) 
autor(es) e da(s) instituição(ões) a que pertence(m). Os 
resumos devem primar pela qualidade e relevância do 
conteúdo e pela correção editorial, pois serão avaliados 
competitivamente pelo respectivo Comitê Científico e 
os resumos das contribuições que forem selecionadas 
integrarão o Livro do Congresso a ser distribuído aos 
participantes. Os textos integrais das comunicações 
não deverão ultrapassar 10 páginas de tamanho A4, 
letra Times New Roman, corpo 11, espaço entre-linhas 
1.5, margens direita/esquerda de 3 cm. 

Envio de contribuições, inscrições e investimento 
• O envio dos resumos das comunicações e dos pôsteres 
dos participantes brasileiros deverá ser feito em arquivo 
eletrônico, remetido por e-mail para Afrânio Mendes 
Catani –  amcatani@usp.br, coordenador do Projeto 
Luso-Brasileiro. Só serão aceitas inscrições de trabalhos 
dos colegas que tiverem quitado sua anuidade de 2007. 
O envio dos trabalhos deve vir acompanhado do endere-
ço postal completo, telefone e e-mail do(a) autor(a).
• Oportunamente, serão fornecidas informações sobre 
os procedimentos para a inscrição no Congresso. O 
preço da inscrição é de 45 euros para os sócios da 
ANPAE ou do Fórum Português em dia com as anuida-
des de sua respectiva Associação. Para os não sócios, 
a inscrição será de 90 euros. Aguarde informações no 
Site da ANPAE sobre a forma de pagamento da taxa de 
inscrição no Congresso. 
• Não haverá organização de grupo para a viagem a 
Lisboa. Cada participante, seja autor de comunicação 
ou pôster ou simplesmente inscrito no Congresso, será 
individualmente responsável pela reserva e pagamento 
de sua passagem internacional, seu alojamento, taxa 
de inscrição e outros gastos relacionados à viagem.

Importante. O Site do Fórum Português de Administra-
ção Educacional – www.fpce.ul.pt/org/fpae – atualizará 
periodicamente as informações oficiais sobre o pro-
gresso das atividades de preparação e organização do 
Congresso, incluindo sugestões de hotel em Lisboa.

PREPARANDO O XXIII SIMPóSIO BRASILEIRO  DE 
POLíTICA E ADMINISTRAçãO DA EDuCAçãO
O XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração 
da Educação tem sede e data confirmadas. Depois de 
vários meses de consultas, a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) ofereceu sede para o 
evento. Paralelamente, o presidente da ANPAE desig-
nou a professora Maria Estela Dal Pai Franco (UFRGS) 
como coordenadora do Projeto Simpósio Brasileiro do 
VI Plano Estratégico da ANPAE. 
A equipe inicial – constituída por Maria Estela Dal Pai 
Franco, Maria Beatriz Luce, Nalú Farenzena e Benno 
Sander – preparou as seguintes propostas iniciais que 
foram submetidas à aprovação do Conselho Deliberati-
vo: (1) o tema proposto para o Simpósio gira em torno 
das “políticas e práticas de formação, financiamento e 
gestão da educação básica”; (2) aceitando a oferta da 
UFRGS, o Simpósio se realizará em Porto Alegre, RS, 
no campus da Universidade; (3) a data, já negociada 
com UFRGS, é de 11 a 14 de novembro de 2007; (4) 
de acordo com entendimentos selados com o Fórum 
Português, será realizado, juntamente com o XXIII Sim-
pósio Brasileiro, o V Congresso Luso-Brasileiro de Polí-
tica e Administração da Educação, previsto na Parceria 
Luso-Brasileira do VI Plano Estratégico da ANPAE; e 
(5) o Simpósio Brasileiro prevê também a participação 
de educadores e instituições internacionais, especial-

mente latino-americanas, à luz do Projeto de Coopera-
ção Internacional do VI Plano Estratégico da ANPAE. 
A partir de janeiro de 2007, o portal www.anpae.org.br 
atualizará periodicamente os desenvolvimentos sobre 
a preparação do XXIII Simpósio Brasileiro e do V Con-
gresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da 
Educação. Aguardamos sua visita!

VI ENCONTRO ESTADuAL DA ANPAE-BAhIA 
Nos próximos dias 12 e 13 de dezembro de 2006, a 
Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação – Seção ANPAE-Bahia – promoverá o VI 
Encontro Estadual de Política e Administração da 
Educação, tendo como o tema Em Tempos de Refor-
ma universitária.
O evento ocorrerá na Faculdade Vasco da Gama – Av. 
Vasco da Gama 2787 –, das 09:00 às 18:00 horas. 
A programação inclui a conferência de abertura do 
professor Benno Sander, Presidente da ANPAE, e pa-
lestras dos professores Franklin Oliveira Jr., Gilberto 
Romano, Lauro de Freitas, Wanderley Ribeiro, Durval 
Carvalhal e Maria da Conceição Sobral. Haverá, ainda, 
espaço para relatos de experiências, com estudantes 
universitários de graduação e pós-graduação.
As inscrições podem ser feitas na LDM (Livraria e Dis-
tribuidora Multicampi) na Rua Direita da Piedade, 20; 
na Faculdade de Educação (FACED) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), à Av. Reitor Miguel Calmon, 
S/N, stand da LDM. O valor da inscrição é de R$10,00 
(dez reais) para os sócios da ANPAE no gozo de seus 
direitos sociais e para estudantes universitários; e de 
R$20,00 (vinte reais) para profissionais não-associados 
à ANPAE. Solicita-se a todos os participantes a doação 
de um quilo de alimentos não-perecíveis, que serão do-
ados a associações filantrópricas. Este ano a ANPAE 
tem como parceiros a Faculdade Vasco da Gama, a 
LDM, a Paulus e a Faculdade São Bento da Bahia.

V ENCONTRO REGIONAL DA
ANPAE CENTRO-OESTE 
Políticas de financiamento e gestão da educação pú-
blica é o tema central dos debates por ocasião do V En-
contro Regional da ANPAE Centro-Oeste, na Faculdade 
de Educação da Universidade de Brasília, nos dias 09 e 
10 de abril de 2007. A preparação do Encontro está sob 
a responsabilidade de Miriam Fábia Alves (GO) e Regina 
Tereza Cestari de Oliveira (MS), respectivamente vice-pre-
sidente e vice-presidente adjunta da Região Centro-Oeste; 
de Maria Abádia da Silva e Nelson Abreu Junior, diretores 
das Seções da ANPAE-DF e ANPAE-GO, respectivamen-
te; de Rosemery Celeste Petter, Diretora da ANPAE-MT; e 
Juciley Silva Evangelista Freire, Coordenadora da ANPAE-
TO. A preparação local do evento na Universidade de 
Brasília cabe a Maria Abádia da Silva, diretora da Seção 
da ANPAE-DF. Maiores informações sobre o Encontro da 
ANPAE na Região Centro-Oeste podem ser obtidas com 
Elza Gabriela, na Diretoria Executiva da ANPAE, Faculda-
de de Educação da UnB, pelo telefone (61) 8447-2007, 
ou pelo e-mail: elzagabi@hotmail.com. Para atualizações 
sobre a programação, consulte periodicamente a seção 
Eventos no portal www.anpae.org.br.

VII ENCONTRO DA ANPAE SuDESTE E III INTER-
CâMBIO NACIONAL DO GT 05 DA ANPED 
O VI Encontro da ANPAE Sudeste e a Reunião Estadual 
da ANPAE Minas Gerais se realizarão junto com o III Inter-
câmbio Nacional do GT 05 da ANPEd – Estado e Política 
Educacional – na primeira semana de maio de 2007, na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlân-
dia, Minas Gerais. O evento, concebido como espaço 
interinstitucional de reflexão e socialização de estudos e 
experiências práticas entre pesquisadores, professores 
e dirigentes de instituições escolares e universitárias, tem 
como temática central “Pesquisas e práticas em política e 
gestão da educação”. A Comissão Regional responsável 
pela organização do evento é integrada por Marcelo Soares 
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Neste último número de 2006, o ANPAE 
Notícias apresenta este relatório resumido das 
atividades realizadas pela Associação durante 
o ano e dos projetos já confirmados para 2007. 
O início do relatório coincide com a posse da 
Presidência da ANPAE para o biênio 2006-
2008. O objetivo do relatório é compartilhar 
com os colegas do quadro social as atividades 
realizadas e informar sobre seus resultados e 
suas implicações para a continuação da ação 
da ANPAE no curso do biênio.

1. Instalação do novo gabinete da Presi-
dência da ANPAE

Nos primeiros meses da gestão iniciada no dia 
17 de março de 2006, a Presidência investiu tem-
po e esforços na realização das seguintes ações: 
transferência oficial da documentação, registros, 
arquivos e bens da ANPAE da cidade do Rio de 
Janeiro para a cidade de Niterói e preparação das 
condições de funcionamento do novo Gabinete da 
Presidência da Associação, incluindo a obtenção do 
alvará municipal de funcionamento; a atualização 
contínua dos documentos da Associação; negocia-
ção e implementação de acordos de prestação de 
serviços bancários e serviços de correio; nomeação 
dos primeiros diretores e coordenadores; e contra-
tação de serviços de secretaria e tesouraria. 

2. Transferência e atualização do portal da 
ANPAE 

O Portal da ANPAE foi transferido da Fundação 
Cesgranrio, sediada na cidade do Rio de Janei-

ro, para Niterói, onde está hospedado na Internit, 
que também é responsável pela atual manuten-
ção do Site. Em setembro de 2006, o presidente 
da ANPAE nomeou Vani Moreira Kenski (USP) 
e Paula Ramos (UFRJ) para as funções de co-
ordenadora e coordenadora adjunta do Projeto 
de Tecnologia Digital, com o objetivo de preparar 
um portal com capacidade tecnológica de ponta, 
para servir de ferramenta eficiente de gestão e 
veículo de informação e comunicação.

3. VI Plano Estratégico da ANPAE para o 
Biênio 2006-2007

A sexta edição do Plano Estratégico da ANPAE 
foi elaborada pela Presidência e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, mediante consulta eletrô-
nica encerrada no dia 23 de junho de 2006, após 
vários meses de consultas com os membros dos 
Conselhos Superiores da ANPAE e lideranças 
representativas da Associação. O Plano Estraté-
gico, constituído por quatro grandes programas 
e 18 projetos, está em processo de execução, 
como o revelam os dados resumidos deste rela-
tório. A execução de cada um dos quatro progra-
mas está sob a responsabilidade de uma Direto-
ria Funcional, com um diretor. Cada um dos 18 
projetos é dirigido por um coordenador.

4. X Seminário Estadual de Política e Admi-
nistração da Educação de São Paulo

O Seminário, que teve como tema central dos de-
bates a “articulação estado/município na gestão 

da educação básica”, foi organizado pela ANPAE 
São Paulo, com o apoio dos programas de pós-
graduação da UMESP e da UNISANTOS, e rea-
lizado na Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP), em São Bernardo do Campo, de 28 
a 30 de junho de 2006, sob a coordenação de 
Ângela Maria Martins (FCC e UNISANTOS) e 
Sandra Zákia (USP), respectivamente diretora e 
vice-diretora da ANPAE São Paulo.

5.  XVIII Simpósio Catarinense de Admi-
nistração da Educação e VI Seminário  
Estadual de Política e Administração da 
Educação de Santa Catarina

Os dois eventos, que tiveram como tema 
central “Políticas educacionais e gestão da 
escola”, realizaram-se nos dias 17 a 20 de se-
tembro de 2006, no Hotel Marambaia, cidade 
de Balneário de Camboriú, numa iniciativa da 
Associação dos Administradores Escolares de 
Santa Catarina (AAESC) em parceria com a As-
sociação Nacional de Política e Administração 
da Educação (ANPAE/SC). Os eventos foram 
coordenados por Mariléia Silveira da Costa e 
Elói Zambon, respectivamente, presidente e 
vice-presidente da AAESC, e por Jarbas José 
Cardoso (UDESC), diretor da ANPAE Santa 
Catarina. Os conferencistas convidados para o 
evento foram: Vitor Henrique Paro (USP), Ben-
no Sander (UNB, UFF), Lauro Carlos Wittmann 
(FURB) e Jarbas José Cardoso (UDESC). O 
próximo simpósio estadual será em Blumenau 

Pereira da Silva (UFU) e Eliza Bartolozzi Ferreira (UFES), 
respectivamente vice-presidente e vice-presidente adjunta 
da ANPAE Sudeste; por Antônio Lisboa Leitão de Souza 
(UFRN) e Cleiton de Oliveira (UNIMEP), respectivamente 
coordenador e coordenador adjunto do GT 05 da ANPEd; 
por Eunice Batista Gonçalves e Maria José de Morais Pe-
reira, respectivamente diretora e vice-diretora pro tempore 
da Seção da ANPAE-MG; por Emilia Peixoto Vieira, Diretora 
da Seção da ANPAE-ES; por Sônia Martins de Almeida No-
gueira (UENF), diretora da Seção da ANPAE-RJ; e por Ân-
gela Maria Martins (FCC e UniSantos), diretora da Seção da 
ANPAE-SP. Maiores informações poderão ser obtidas com 
Marcelo Soares Pereira da Silva – marcelosoares@ufu.br. 
Para atualizar o desenvolvimento das atividades de prepa-
ração e organização do Encontro, visite periodicamente o 
Site www.anpae.org.br. 

VI ENCONTRO REGIONAL DA ANPAE SuL E REu-
NIãO ESTADuAL DA ANPAE-RIO GRANDE DO SuL
O VI Encontro Regional de Política e Administração 
da Educação da Região Sul se realizará, junto com a 
Reunião Estadual da ANPAE-RS, nos dias 9, 10 e 11 
de maio de 2007, na Universidade de Passo Fundo 
(UPF), no Rio Grande do Sul. “Reinventando a gestão 
educacional: políticas públicas e conhecimento” é o tema 
central do evento, que marcará o qüinquagésimo aniver-
sário de fundação da Faculdade de Educação da UPF. 
Informações no portal www.anpae.org.br. A Comissão 
Organizadora Regional é constituída por Alboni Mariza 
Vieira (UCP) e Antônio Elizio Pazeto (UDESC), respec-
tivamente vice-presidente e vice-presidente adjunto da 
ANPAE Sul; Marilise Monteiro de Souza Zoccoli (UCP), 

Diretora da Seção da ANPAE-PR; Selina Maria Dal Moro 
(UPF), diretora da Seção da ANPAE-RS; e Jarbas José 
Cardoso (UDESC), diretor da Seção da ANPAE-SC. A 
Comissão Organizadora Local é integrada pelos seguin-
tes professores da Universidade de Passo Fundo: Selina 
Maria Dal Moro, Sílvio Bedin, Solange Maria Longhi e 
Rosimare Serena Siqueira Esquinsani. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas com Selina Maria Dal Moro 
– dalmoro@upf.br. Para atualizar o desenvolvimento das 
atividades de preparação e organização do evento visite 
periodicamente o Site www.anpae.org.br.

COLóquIO DE PESquISA EM
GESTãO EDuCACIONAL 
O Núcleo de Política, Gestão e Financiamento da Edu-
cação (NuPE) do Setor Educação da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) está organizando o Colóquio 
de Pesquisa em Gestão Educacional, a realizar-se 
em Curitiba, no campus Reitoria da UFPR, entre os dias 
28 de fevereiro e 02 de março de 2007. A iniciativa do 
NuPE da UFPR, que conta com o apoio da ANPAE e do 
Programa de Pós-Graduação da Universidade, tem por 
objetivo contribuir para o debate sobre o estatuto episte-
mológico do campo da gestão educacional e promover o 
intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e entre es-
tes e destacados autores estrangeiros. Conferencistas 
e debatedores convidados: Licínio C. Lima (UniMinho), 
Benno Sander (UFF/ANPAE), Naura S. Ferreira (UTP), 
Ângelo Ricardo de Souza (UFPR), Luiz Dourado (UFG), 
Dalila Andrade Oliveira (UFMG), Taís Moura Tavares 
(UFPR), João Barroso (UniLisboa), Nora Krawczyk (UNI-
CAMP), Thereza Adrião (UNESP/RC), Vitor Henrique 

Paro (USP), Rubens Barbosa de Camargo (USP), Maria 
Dativa S. Gonçalves (UFPR), Maria Beatriz Moreira Luce 
(UFRGS) e João Ferreira de Oliveira (UFG). Para maio-
res informações, acesse o Site http://www.nupe.ufpr.br/
colindex.htm ou dirija-se aos organizadores do Colóquio 
através do e-mail nupe@ufpr.br. 

REuNIõES LOCAIS EM PREPARAçãO
Uma série de reuniões locais está em processo de pre-
paração pelo país afora. Algumas são organizadas pelas 
Diretorias Estaduais da ANPAE. Outras contam com a 
participação e o apoio da ANPAE. Visite periodicamente 
este Site para atualizar-se sobre os desenvolvimentos na 
preparação e organização dos eventos locais de 2007.
• O VI Simpósio de Gestão Educacional é promovido 
pelo Laboratório de Gestão da Educação (LAGE) da Uni-
versidade de Campinas (UNICAMP) e conta com a par-
ticipação da ANPAE, no dia 26 de maio de 2007. Benno 
Sander, presidente da ANPAE, é o conferencista convida-
do para inaugurar os trabalhos do Simpósio, abordando o 
tema Gestão educacional: realidade e compromissos.
• A Diretoria da Seção da ANPAE da Paraíba, sob a 
liderança de Luiz de Souza Junior, Chefe de Gabi-
nete da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), está organizando a Reunião Estadual de Ad-
ministração da Educação da Paraíba, programada 
para o mês de março de 2007. 
• A Diretoria da ANPAE do Ceará, presidida por Maria 
Luiza Barbosa Chaves, está preparando a XVIII Reu-
nião Estadual de Política e Administração da Edu-
cação, em Fortaleza, programada para o período de 7 
a 10 de maio de 2007. 

Prestando contas
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em data a ser estabelecida de comum acordo 
entre a Associação dos Administradores Escola-
res de Santa Catarina (AAESC) e a Associação 
Nacional de Política e Administração da Educa-
ção – ANPAE/SC.

6.  IV Seminário Regional de Política e Ad-
ministração da Educação da ANPAE Nor-
deste e V Encontro Estadual de Política 
e Administração da Educação da ANPAE 
Rio Grande do Norte

Os dois eventos, que tiveram como tema central 
“Políticas de formação e gestão  educacional”, fo-
ram realizados conjuntamente nos dias 8, 9 e 10 
de novembro de 2006, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), contando com 
decisivo apoio dos órgãos da Reitoria, Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-
Graduação em Educação e Departamento de 
Educação da UFRN. A organização da reunião 
esteve sob a responsabilidade de Kátia Siqueira 
de Freitas (UFBA), Magna França (UFRN) e Eu-
rilene Santana Balbi (UFRN), respectivamente, 
vice-presidente titular e adjunta da ANPAE Nor-
deste e diretora da ANPAE Rio Grande do Norte.

7.  VII Encontro Estadual de Política e Gestão 
da Educação do Espírito Santo

O VII Encontro Estadual da ANPAE do Espírito 
Santo realizou-se nos dias 16, 17 e 18 de novem-
bro de 2006, no Auditório do Centro de Educa-
ção da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), tendo como tema central “educação e 
contemporaneidade: os desafios do pós-neolibe-
ralismo”. A preparação esteve sob a responsabili-
dade de uma Comissão Organizadora, presidida 
por Emilia Peixoto Vieira, diretora da ANPAE Es-
pírito Santo. O Encontro teve o apoio da UFES, 
em particular seu programa de pós-graduação em 
educação e contou com participação de Marcelo 
Soares Pereira da Silva (UFU) e Eliza Bartolozzi 
Ferreira (UFES), respectivamente, vice-presiden-
te e vice-presidente adjunta da ANPAE Sudeste.

8.  Revista Brasileira de Política e Adminis-
tração da Educação (RBPAE)

A Editoria da RBPAE, em consulta com a Pre-
sidência, coordenou as seguintes atividades no 
curso de 2006: concepção de novo projeto edi-
torial e novo desenho gráfico da RBPAE, com a 
contribuição profissional da Editora da UFRGS; 
preparação do projeto de política editorial e co-
mercial da revista; atualização de registro junto 
ao IBICT e identificação dos números de ISSN 
da revista em suas distintas denominações e 
fases editoriais; abertura de conta bancária 
ANPAE-RBPAE destinada à movimentação fi-
nanceira da revista; programação de um núme-
ro temático sobre formação do educador e outro 
sobre financiamento da educação; preparação 
do v. 22, n. 1, jan./jun. 2006 e do v. 22, n. 2, 
jul./dez. 2006; e constituição do novo Conselho 
Editorial, integrado por reconhecidos educado-
res brasileiros e internacionais nomeados pelo 
presidente da ANPAE para o período de seu 
mandato. A coordenação das atividades edito-

riais é de Maria Beatriz Luce (UFRGS), edito-
ra da RBPAE. No período de transição para a 
gestão 2006-2008 da ANPAE, cumpre destacar 
a incondicional colaboração do editor e editor 
adjunto da RBPAE da administração anterior, 
respectivamente Cândido Alberto Gomes (UCB) 
e Álvaro Chrispino (CEFET-RJ).  

9.  ANPAE Notícias
Em 2006, o boletim da ANPAE, publicado des-
de 1961, é editado com novo projeto editorial e 
novo desenho gráfico, passando a adotar uma 
orientação essencialmente informativa. No cur-
so do primeiro ano de gestão foram editados e 
distribuídos quatro números do nosso veículo 
de divulgação e promoção do processo asso-
ciativo no âmbito interno da agremiação. A coor-
denação do projeto é de Simone Caputo Gomes 
(UFF), editora-chefe do boletim. A coordenação 
do projeto conta com a colaboração da jornalista 
Beatrice Boechat D’Elia (UNISUL).

10.  Reuniões de trabalho nos Estados
Brasília. O presidente da ANPAE participou de 
reuniões na Diretoria Executiva, sediada na Uni-
versidade de Brasília, ANPAE/DF, CNE, INEP e 
UNESCO. As reuniões na Diretoria Executiva e 
na Seção da ANPAE do Distrito Federal tiveram 
por objetivo avaliar, planejar e apoiar as ativida-
des da ANPAE na Região. Visitou o Represen-
tante Residente da UNESCO no Brasil, Vincent 
Defourny, acompanhado de Maria Beatriz Luce e 
Célio da Cunha. Atendendo a convite, assistiu vá-
rias reuniões do CNE. Reuniu-se ainda com Ma-
ria Beatriz Luce, Walter Esteves Garcia, Regina 
Vinhaes Gracindo e Célio da Cunha tendo como 
tema a Revista Brasileira de Política e Adminis-
tração da Educação, visando avaliar a situação 
da Revista e estudar propostas de expansão.

Espírito Santo. No dia 28 de agosto o presi-
dente da ANPAE esteve em Vitória, a convite 
da ANPAE Espírito Santo, para participar de 
encontro da Seção Estadual, preparatória a 
seu Seminário Estadual de Política e Gestão 
da Educação, programado para os dias 16 a 18 
de novembro de 2006. Na ocasião, proferiu pa-
lestra sobre a história do pensamento adminis-
trativo na educação brasileira e a contribuição 
da ANPAE ao desenvolvimento da teoria e da 
prática da gestão da educação no Brasil.

Santa Catarina. Por ocasião do Simpósio Ca-
tarinense de Administração da Educação, rea-
lizou-se reunião de avaliação e planejamento 
das atividades da ANPAE na Região Sul, em 
que participaram Benno Sander (presidente da 
ANPAE), Alboni Marisa Vieira (vice-presidente 
da Região Sul), Antônio Elizio Pazeto (vice-
presidente adjunto da Região Sul), Jarbas José 
Cardoso (diretor da ANPAE/SC), Marilise Mon-
teiro de Souza Zocolli (diretora da ANPAE/PR) 
e Lauro Carlos Wittmann, representando Selina 
Maria Dal Moro (diretora da ANPAE/RS). A pró-
xima reunião dos dirigentes da Região Sul será 
por ocasião do Colóquio de Pesquisa em Ges-

tão Educacional, programado para os dias 28 de 
fevereiro a 02 de março de 2007, numa iniciativa 
do NuPE da Universidade Federal do Paraná.

Rio de Janeiro. A Diretoria da Seção da ANPAE 
do Estado do Rio de Janeiro realizou reunião, 
aberta aos demais sócios, na sexta-feira dia 22 
de setembro, com a participação do presidente 
da ANPAE, visando preparar as eleições para 
nova Diretoria da ANPAE-RJ. Novas reuniões 
estão agendadas para preparar a transição da 
direção da ANPAE no Estado do Rio, que ocor-
rerá nos próximos meses.

Natal, RN. Por ocasião do IV Seminário Regio-
nal de Política e Administração da Educação 
da ANPAE Nordeste e do V Encontro Estadu-
al ANPAE Rio Grande do Norte, realizaram-se 
reuniões de avaliação e planejamento das ativi-
dades da ANPAE para a Região Nordeste, com 
a participação de Benno Sander, presidente 
da ANPAE, Kátia Siqueira de Freitas e Magna 
França, respectivamente vice-presidente e vice-
presidente adjunta da ANPAE Nordeste, e dos 
diretores de Seções Estaduais presentes.

Caxambu, Minas Gerais. O presidente da ANPAE 
convocou os anpaeanos presentes em Caxambu 
por ocasião da 29ª Reunião Anual da ANPEd para 
um encontro no dia 16 de outubro de 2006, com o 
objetivo de considerar temas de interesse da Asso-
ciação. Foi ocasião propícia para o intercâmbio de 
informações e opiniões com membros presentes 
do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Con-
selho Editorial da ANPAE. 

11. Temas administrativos 
A Presidência da ANPAE, as Vice-Presidências 
Regionais e Diretorias Estaduais continuam em 
campanha para atualizar o cadastro dos asso-
ciados e cobrar as anuidades de 2006. Até fe-
char a preparação desta edição do boletim no 
dia 10 de novembro, 278 sócios haviam quitado 
sua anuidade do ano em curso, muito aquém 
da meta de mil anuidades estabelecida no Pla-
no Estratégico do biênio. Em conseqüência, a 
arrecadação não conseguiu cobrir os custos mí-
nimos de funcionamento da ANPAE. Para cobrir 
o saldo negativo e não interromper as atividades 
da ANPAE, a saída foi recorrer a empréstimos. 
Um desafio adicional para 2007 é o pagamento 
das dívidas contraídas. Diante da situação defi-
citária da ANPAE, a Presidência não poderá efe-
tuar repasses às Diretorias Estaduais em 2006. 
Todos os associados que pagaram sua anui-
dade de 2006 receberão por correio os dois 
números do volume 22 da Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação (RBPAE), 
como benefício vinculado à quitação da anui-
dade do ano em curso. Os colegas que não 
pagaram sua anuidade de 2006 ainda poderão 
fazê-lo, assegurando, assim, o recebimento dos 
dois exemplares da Revista. Basta preencher 
um cheque nominal à ANPAE, enviando-o por 
correio à: ANPAE Nacional, Rua Otávio Carnei-
ro 100, Sala 807, Niterói, RJ 24.230-190.


