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Por uma escola de qualidade para todos

O

resgate da centralidade da escola constitui imperativo prioritário
do governo e da sociedade civil nos
processos de formulação e execução
de políticas públicas de educação e
desenvolvimento social sustentável.
Concebida como instituição de bem
público, a escola é espaço social por
excelência que acolhe os cidadãos
– crianças, jovens e adultos – para o
exercício pleno de seus direitos educacionais e culturais, mediante a aquisição do saber historicamente elaborado e a construção e aplicação de
novos conhecimentos. Se assim concebida, a escola há de ser fator decisivo de formação cidadã e de participação no desenvolvimento sustentável
do país e no processo civilizatório da
humanidade.
O grande desafio coletivo de políticos e educadores, do governo e da
sociedade civil é firmar um novo pacto nacional pela escola, com atenção
prioritária à melhoria da gestão da
educação, do financiamento público e
da formação dos educadores. A formação dos profissionais da educação é
tarefa primordial da
universidade e de
suas faculdades
e centros de educação e cursos
de licenciatura.
Estreitamente associada à docência
universitária está a
pesquisa cien-

tífica, protagonizada pelos programas
de pós-graduação e voltada para a
construção e difusão do conhecimento em matéria de políticas públicas e
gestão da educação.
A consciência da necessidade
de tratar a educação como política
de Estado vem demandando de governos nacionais e locais, escolas
e universidades e dos distintos segmentos da sociedade civil organizada, em particular da família, igrejas,
movimentos sociais e associações
de educadores, um renovado e continuado esforço político-pedagógico
em prol de uma escola de qualidade
para todos, com base na avaliação
e reconstrução de suas políticas e
práticas de formação, financiamento
e gestão da educação.
À luz dessa consciência social, a
ANPAE renova seu compromisso com
a promoção do direito à educação básica de qualidade para todos ao longo
da vida e dedica seu evento bi-anual
mais importante, o Simpósio Brasileiro
de Política e Administração da Educação, à temática da escola básica,
acompanhando as recentes prioridades do governo e da sociedade civil
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Educacional. O XXIII Simpósio Brasileiro – que hoje acolhe, em
programação conjunta, o V Congresso
Luso-Brasileiro e o I Colóquio IberoAmericano de Política e Administração
da Educação – realizar-se-á no período de 11 a 14 de novembro de 2007,

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com decisiva colaboração
de sua Faculdade de Educação e sua
Pró-Reitoria de Pesquisa.
No intuito de constituir-se em espaço nacional e internacional de reflexão
e socialização de estudos e experiências inovadoras de educação e formação cidadã, o evento visa congregar professores e diretores de escola
básica, pesquisadores e docentes de
educação superior e dirigentes e técnicos dos sistemas de ensino para um
exercício de cooperação e aprendizagem coletiva em matéria de políticas e
práticas de gestão e financiamento da
educação básica e de formação dos
profissionais da educação.
Benno Sander
Presidente da ANPAE

bennosander@terra.com.br
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Destaque
Homenagem a José Querino Ribeiro
por ocasião do centenário de seu nascimento

N

o dia 27 de abril de 2007, a Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (USP) e a Associação Nacional
de Política e Administração da Educação (ANPAE) celebraram o
centenário de nascimento de José Querino Ribeiro, pioneiro dos
estudos sistemáticos de administração escolar no Brasil, a partir
da publicação de seu Ensaio de uma teoria de administração
escolar. Na ocasião, a USP recordou a histórica contribuição
de Querino Ribeiro à Universidade, em particular à Faculdade
de Educação, da qual foi fundador e diretor. A ANPAE recordou
a memorável semana de 5 a 11 de fevereiro de 1961 quando,
na conclusão do I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar
realizado na USP, Querino Ribeiro – ao lado de Anísio Teixeira,
Antônio Pithon Pinto, Paulo de Almeida Campos, Carlos Corrêa
Mascaro, Moysés Brejon e outros pensadores educacionais da
época – liderou a fundação da Associação Nacional de Administração Escolar (ANPAE), hoje Associação Nacional de Política e
Administração da Educação.

Do IV ao V
Congresso
Luso-Brasileiro

A

A homenagem, preparada por João Gualberto de Carvalho Menezes, co-autor e Assistente de José Querino Ribeiro na USP, e por Lisete Regina Gomes Arelaro, Chefe
do Departamento de Administração Escolar e Economia da
Educação da USP, foi presidida por Sônia Terezinha de
Souza Penin, Diretora da Faculdade de Educação. Eunice
Ribeiro Duran representou a família de Querino Ribeiro e
agradeceu, emocionada, a homenagem prestada a seu pai.
Além disso, os seguintes conferencistas trataram de resgatar a obra de Querino: Vitor Henrique Paro, Lisete Regina Gomes Arelaro, João Gualberto de Carvalho Menezes,
José Augusto Dias, Benno Sander e Lourdes Marcelino
Machado. A cerimônia foi enriquecida com os depoimentos de alguns de seus primeiros discípulos e Assistentes,
entre eles, João Gualberto de Carvalho Menezes, Myrtes
Alonso, Anita Favaro Martelli, Maria Apparecida Bortoletto
e Roberto Moreira.

Universidade de Lisboa foi sede do IV Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pelo Fórum Português de

Administração Educacional (FPAE) e pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), no período de 12 a 14 de abril de 2007. O
Congresso teve por objetivo analisar as novas exigências que se colocam à direção das escolas, relacionadas com recentes mudanças nos modos de regulação
da educação que põem em causa valores, princípios e práticas estabelecidas.

Tema e resultados. O tema central do evento – O governo
das escolas: os novos referenciais, as práticas e a formação
– foi desenvolvido à luz de três eixos: (1) as atuais pressões
externas sobre a escola; (2) os novos perfis profissionais na
administração da educação; e (3) a formação para a gestão
educacional. O conteúdo da programação foi desenvolvido
por meio de quatro conferências, dois painéis, duas mesas
redondas e 36 sessões de comunicações orais, organizadas
em torno dos três eixos temáticos. O Brasil teve uma presença expressiva no Congresso, com 111 trabalhos de pesquisadores anpaeanos e um total de 128 participantes brasileiros.
Publicações. Duas publicações resultaram do IV Congresso
Luso-Brasileiro. A primeira é o Livro do Congresso, que contém a programação dos eventos, os resumos dos trabalhos
aprovados pelo Comitê Científico e a lista dos participantes.
A segunda publicação é a dos Anais, em forma de CD-ROM,
que inclui os trabalhos completos submetidos aos organizadores e aprovados pelo Comitê Científico. O CD-ROM será
preparado e divulgado no segundo semestre de 2007 pelo
Fórum Português de Administração Educacional.
Novas Perspectivas. Por ocasião do IV Congresso LusoBrasileiro em Lisboa, se estabeleceram as bases de uma
nova parceria internacional, desta vez com o Fórum Euro-
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peu de Administração Educacional (European Forum for
Educational Administration – EFEA), que congrega especialistas dos países da União Européia. O início da parceria
se dará com a realização do I Colóquio Ibero-Americano
de Política e Administração da Educação, por ocasião do
XXIII Simpósio Brasileiro e V Congresso Luso-Brasileiro,
programados para o período de 11 a 14 de novembro de
2007, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, RS. A ANPAE, o Fórum Português e
o Fórum Europeu de Administração Educacional decidiram
aprofundar o debate em torno da gestão da escola básica
e da formação dos profissionais da educação, adotando-o
como tema central do programa integrado do XXIII Simpósio Brasileiro, do V Congresso Luso-Brasileiro e do I Colóquio Ibero-Americano, na UFRGS, de 11 a 14 de novembro
próximo vindouro.
Congratulações. A ANPAE e o Fórum Português de Administração Educacional celebram a retomada de suas atividades de cooperação educacional, na certeza de que a parceria vem pagando elevados dividendos para profissionais
e instituições educacionais dos dois países. Os brasileiros
que participaram do Congresso Luso-Brasileiro registram
com gratidão a calorosa recepção que tiveram em Lisboa
por parte dos colegas portugueses.

Editorial
A

ANPAE continua a sua trajetória de crescentes realizações em prol de uma
escola de qualidade e do fortalecimento dos laços associativos. O foco,
nesta edição, reside nos Simpósios, especialmente no XXIII Simpósio Brasileiro
de Política e Administração da Educação, em programação conjunta com o V
Congresso Luso-Brasileiro e o I Colóquio Ibero-Americano de Política e Administração da Educação. Em novembro próximo, em Porto Alegre, a escola básica
centrará nossas atenções e reflexões. Como excedente, teremos a oportunidade
de fortalecer nossa integração, com atividades turísticas e de lazer para complementar a dinâmica acadêmica.
No plano das etapas já sedimentadas, o IV Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pelo Fórum Português de Administração Educacional (FPAE) e pela Associação Nacional de Política e Administração
da Educação (ANPAE), realizado em abril na Universidade de Lisboa, que objetivou
discutir as novas exigências que se colocam à direção das escolas face às mudanças e desafios contemporâneos nos modos de regulação da educação, proporcionou aos anpaeanos o aquecimento ideal para as atividades do segundo semestre.
Ampliando a cooperação com o Fórum Português de Administração Educacional, a ANPAE firmou nova parceria internacional em Lisboa, desta vez com o
Fórum Europeu de Administração Educacional, que congrega especialistas dos
países da União Européia. A realização do Colóquio Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, em conjunto com o XXIII Simpósio Brasileiro,
selará efetivamente mais uma conquista no âmbito de cooperação internacional
da ANPAE.
Outro destaque desta edição é a comemoração do centenário de nascimento de José Querino Ribeiro, pioneiro dos estudos sistemáticos de administração
escolar no Brasil e pilar dos estudos na área, homenageado pela Universidade
de São Paulo (USP) e pela ANPAE no dia 27 de abril passado com um dia de
debates sobre sua obra e sua contribuição ao estudo e à prática da administração
educacional, em especial, da administração escolar.
Esperamos que este número do boletim, com informações mais detalhadas,
permita que o colega anpaeano possa programar-se e preparar-se para aproveitar ao máximo a sua participação no grande evento da ANPAE, o seu XXIII
Simpósio Brasileiro.
Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias
noticias@anpae.org.br
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Encontro Internacional
Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação
Congresso Luso-Brasileiro – Colóquio Ibero-Americano
De 11 a 14 de novembro de 2007
UFRGS, Porto Alegre, RS

Por uma Escola de Qualidade para Todos:
formação, financiamento e gestão da educação
A Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) anuncia a realização de seu XXIII Simpósio
Brasileiro de Política e Administração da Educação, junto
com o V Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pela ANPAE e pelo Fórum
Português de Administração Educacional (FPAE) e com o I
Colóquio Ibero-Americano de Política e Administração da
Educação, organizado pela ANPAE em parceria com o Fórum
Europeu de Administração Educacional (EFEA), instituições
latino-americanas e organizações internacionais. O encontro
terá lugar no período de 11 a 14 de novembro de 2007 no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
em Porto Alegre, RS, Brasil.
Por uma escola de qualidade para todos é o tema central dos debates de professores e diretores de escola, pesquisadores e docentes de educação superior e dirigentes e
técnicos dos sistemas de ensino, visando propiciar a reflexão
e a cooperação em matéria de formação do educador e de financiamento e gestão da educação básica. Seu conteúdo será
desenvolvido e socializado por meio de conferências, mesas
redondas, painéis temáticos, comunicações orais, relatos de
experiências e exposição de pôsteres.
Objetivos
A ANPAE e seus parceiros estabeleceram os seguintes
objetivos para o evento: (1) congregar professores e diretores
de escola básica, pesquisadores e docentes de educação superior e dirigentes e técnicos dos sistemas de ensino para um
exercício de cooperação e aprendizagem coletiva sobre políticas e práticas de gestão e financiamento da educação básica
e de formação do educador e do gestor escolar; (2) divulgar
trabalhos de pesquisa científica, apresentar e avaliar estudos e
experiências inovadoras de política, gestão e financiamento da
educação básica e repensar práticas educacionais do cotidiano
das escolas e sistemas de ensino; (3) propiciar o debate sobre o
papel da universidade na formação do educador para o ensino,
a pesquisa e a gestão da educação; e (4) incentivar a cooperação nacional e o intercâmbio internacional de conhecimentos e
experiências entre escolas, universidades e sistemas de ensino
em matéria de políticas e práticas de gestão e financiamento da
educação e de formação dos profissionais da educação.
Datas importantes
01 de junho de 2007

Abertura das inscrições e da submissão
de trabalhos, de acordo com as orientações divulgadas no Portal da ANPAE

31 de julho de 2007

Data limite para a submissão de resumos
de trabalhos para avaliação do Comitê
Científico

10 de setembro de 2007

Divulgação, no Portal da ANPAE, dos resultados da avaliação dos trabalhos encaminhados ao Comitê Científico
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20 de setembro de 2007

Data limite para que o(s) autor(es)
confirme(m) a apresentação dos trabalhos, visando sua publicação

10 de outubro de 2007

Divulgação do Programa Oficial do evento
no Portal da ANPAE

20 de outubro de 2007

11 de novembro de 2007

14 de novembro de 2007

Data limite para o encaminhamento dos
trabalhos completos incluídos no Programa Oficial
A partir das 09h00: Credenciamento. Salão de Atos
Às 19h00: Sessão de inauguração do
evento. Salão de Atos
Às 13h00: Encerramento. Carta de Porto
Alegre. Salão de Atos da Reitoria

Programação acadêmica à luz de três eixos temáticos
1. Políticas públicas, governo da educação e gestão
escolar
• Sistema nacional de educação e regime de colaboração
entre esferas de governo
• Conselhos e fóruns de educação: participação da sociedade civil organizada
• Políticas públicas e gestão de sistemas e instituições
educacionais
• Políticas e práticas de avaliação de sistemas de ensino
e instituições escolares
• Projeto político-pedagógico e organização do trabalho
escolar
2. Economia e financiamento da educação e suas implicações para a escola
• Economia e planejamento da educação
• Orçamento público de educação. Custo-aluno-qualidade
• Fundos de financiamento: desdobramentos nos sistemas de ensino e nas escolas
• Recursos públicos e iniciativa privada no financiamento
da educação
• Gestão financeira da escola: autonomia, participação e
controle social
3. Formação do educador, gestão da educação e o
papel da universidade
• Formação dos profissionais da educação: diretrizes e
práticas
• Trabalho docente, suas condições institucionais e remuneração
• O diretor de escola e sua profissionalização: formação e
formas de escolha e nomeação
• Papel da universidade na formação do educador, na
pesquisa e na cooperação internacional

• Parceria entre universidade, sistemas de ensino e escolas na formação inicial e continuada dos profissionais da
educação
Natureza dos trabalhos submetidos e formas de apresentação
Formas de apresentação
dos trabalhos e
organização das sessões

Tamanho dos textos em
caracteres, incluindo espaços
entre palavras

Comunicações
orais

Sessões simultâneas de
pesquisadores e professores,
organizadas por eixos
temáticos, para discussão
de ensaios e pesquisas,
incluindo aspectos teóricos e
metodológicos.

Mini-resumo de até 600 caracteres
e resumo ampliado de 2.000
a 3.000 caracteres, com três
palavras-chave.
Texto completo de comunicação
oral: de 25.000 a 40.000
caracteres.

Relatos de
experiências

Sessões simultâneas,
organizadas por eixos
temáticos, para apresentação
de experiências de política,
financiamento e gestão
de instituições escolares e
sistemas de ensino.

Mini-resumo de até 600 caracteres
e resumo ampliado de 2.000
a 3.000 caracteres, com três
palavras-chave.
Texto completo do relato: de
15.000 a 25.000 mil caracteres.

Exposição de
pôsteres

Exposição de pôsteres sobre
experiências de política e
gestão de escolas e sistemas
de ensino, na Reitoria da
UFRGS, com a presença dos
autores.

Mini-resumo de até 600
caracteres, seguido de justificativa
e resumo ampliado de 2.000
a 3.000 caracteres, com três
palavras-chave.
Padrão do pôster: 1,00 x 1,20 m.

Natureza dos
trabalhos

Formatação dos Textos
Diagramação das páginas e dos textos
Editor de texto Word for Windows 1997 ou posterior. Papel
A4 (29,7cm x 21 cm). Margem superior e margem esquerda de
3 cm. Margem inferior e margem direita de 2 cm. Fonte Times
New Roman, corpo 12 e espaçamento entrelinhas de 1.5.
Conteúdo e formato do resumo do trabalho
O resumo ampliado do trabalho deve conter o título do trabalho
em letras maiúsculas, seguido do nome completo do(a) autor(a) e
instituição à qual está vinculado(a), seu e-mail e telefone de contato, além da indicação inicial da natureza do trabalho, do eixo temático e de três palavras-chave. O resumo ampliado do trabalho,
de dois mil a três mil caracteres, deve cobrir: (1) a enunciação do
problema ou caracterização da experiência; (2) aspectos metodológicos e desenvolvimento do tema ou implementação da experiência; e (3) conclusões do trabalho ou resultados da experiência.
O texto não deve ter notas nem referências bibliográficas. O resumo do trabalho deve ser encaminhado em formulário próprio
disponibilizado no Portal da ANPAE.
Conteúdo e formato do trabalho completo
O trabalho completo deve ser apresentado em forma de
artigo de revista acadêmica, seguindo as normas técnicas da
ABNT ou equivalentes, no caso de autores(as) de outros países. O texto completo, encabeçado pelo seu título, autor, instituição a que está vinculado e e-mail, deve iniciar com um miniresumo (abstract) de, no máximo, sete linhas de extensão. As
notas devem constar no final do texto do trabalho antes das
referências bibliográficas. Ilustrações, tabelas e gráficos devem vir no final do texto do trabalho.
Submissão de trabalhos
Consulte o Portal da ANPAE – www.anpae.org.br sobre os
endereços para o envio dos trabalhos para o Simpósio e sobre os critérios adotados pelo Comitê Científico para avaliar os

trabalhos submetidos. A submissão de resumos de trabalhos
requer, por parte dos(as) autores(as), o cumprimento das seguintes condições:
• Ser associado a uma das entidades promotoras
(ANPAE, Fórum Português e Fórum Europeu) e estar
em dia com o pagamento da anuidade de 2007.
• Inscrever-se previamente no Simpósio online através
do Portal da ANPAE e pagar a correspondente taxa de
inscrição.
• Submeter no máximo dois trabalhos como autores(as)
ou co-autores(as), qualquer que seja sua natureza. A
contagem do número de trabalhos não distingue autoria
de co-autoria.
• Encaminhar o resumo do trabalho pela Internet até a
data limite de 31 de julho de 2007, utilizando o formulário disponibilizado no Portal da ANPAE.
• Submeter o trabalho completo em forma final como artigo para publicação, de acordo com as normas técnicas
da ABNT ou equivalentes, até a data limite de 20 de
outubro de 2007.
• Certificar-se de que o trabalho seja inédito no Brasil,
não tendo sido publicado sob qualquer forma impressa
ou eletrônica. Caso seja requerido, a comprovação de
ineditismo é de responsabilidade dos(as) autores(as).
Inscrições no Simpósio
• Os participantes brasileiros deverão fazer sua inscrição no evento e efetuar o pagamento da taxa de inscrição através do Portal da ANPAE, utilizando o boleto
bancário do Banco do Brasil gerado no Portal e pagável
pela Internet ou em qualquer agência bancária do país.
Em casos excepcionais, a inscrição poderá ser encaminhada por correio postal, utilizando a Ficha de Inscrição
disponível no Portal ou obtida da ANPAE, e o pagamento
da inscrição poderá ser feito por cheque nominal cruzado
para a ANPAE. Os valores pagos não serão devolvidos.
• Para que os associados das entidades promotoras
possam usufruir do desconto especial de 50%, conforme
valores indicados no seguinte quadro de Valores e Calendário de Vencimentos, deverão ter quitado a anuidade
de 2007 de sua Associação pelo menos três dias úteis
antes de submeter a Ficha de Inscrição no Congresso.
Investimento – Valores e Datas de Vencimento
Valores para inscrição e datas de
vencimento
Valor com desconto para sócios da ANPAE
quites com a anuidade em 2007
Valor com desconto para estudantes
universitários, professores e dirigentes de
escola básica não-associados
Valor pleno para outros profissionais nãoassociados às entidades promotoras

Até 31/08

De 01/09
até 31/10

De 01/11
até 14/11

R$ 125,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 175,00

R$200,00

R$250,00

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 350,00

Passagens e Hotéis
Para informações atualizadas sobre passagens e hotéis em Porto Alegre e para excursões locais, consulte periodicamente o Site do
Simpósio através do Portal da ANPAE – www.anpae.org.br.
Depois do Simpósio
O Simpósio termina no dia 14 de novembro e no dia 15,
quinta-feira, é feriado nacional, dando início a um fim de semana propício para uma série de opções culturais e turísticas. Para
informações sobre essas atividades e sobre os desenvolvimentos relacionados com a preparação do XXIII Simpósio Brasileiro,
visite periodicamente o Portal da ANPAE: www.anpae.org.br.
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Eventos da Anpae
Atividades Realizadas
no Primeiro Semestre de 2007
Início das atividades com novas estratégias de ação
Com a circular de 8 de janeiro de 2007, a Presidência da ANPAE divulgou
a agenda das principais ações da Associação para o ano em curso. Simultaneamente, deu reinício às atividades de recadastramento dos sócios
e cobrança das anuidade de 2007 pela Internet. O recadastramento e a
cobrança pela Internet tiveram excelentes resultados em termos de facilidades para os colegas associados e re-início do processo de atualização
dos dados cadastrais do quadro social.
Constituição da Comissão Executiva Local do XXIII Simpósio Brasileiro
Nos dias 17 e 18 de janeiro de 2007, o professor Benno Sander presidiu a
primeira reunião de trabalho para preparar o XXIII Simpósio Brasileiro e o
V Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação confirmados para o período de 11 a 14 de novembro de 2007 na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Na ocasião, o presidente
da ANPAE constituiu a Comissão Executiva Local do Simpósio que trabalhará com a Presidência na organização e realização do evento. Integram
a Comissão: Maria Estela Dal Pai Franco (coordenadora), Maria Beatriz
Luce, Nalú Farenzena, Flávia Obino Correa Werle, Marta Luz Sisson de
Castro e Selina Maria Dal Moro. Essa Comissão será ampliada à luz das
necessidades identificadas no período de preparação do evento.
Revista da ANPAE
Em janeiro de 2007, foi distribuído o vol. 2, n. 2 de 2006 da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE), periódico
acadêmico-científico da ANPAE. O número 2 de 2006, dedicado às políticas e práticas de financiamento da educação da educação, teve como
Editora Associada a professora Nalú Farenzena (UFRGS). A partir de 2007,
a ANPAE passa a editar e distribuir três números da Revista por ano. É assim que a RBPAE, v. 23, n. 1 será distribuída em junho de 2007, enquanto
a Editoria já está trabalhando ativamente na preparação da RBPAE, v. 23,
n. 2, para distribuição em agosto. Editora-chefe da RBPAE: Maria Beatriz
Luce (UFRGS). Editora Associada do número de 2 de 2007, dedicado à
formação dos profissionais da educação: Magali de Castro (PUC/MG).
ANPAE Notícias
Em fevereiro de 2007, foi distribuído o número 1 do boletim trimestral
ANPAE Notícias, veículo de intercâmbio e elo de integração e promoção
do processo associativo no âmbito interno da ANPAE. Em junho se distribuiu o número 2, seguindo a periodicidade do órgão oficial da ANPAE. Editora-chefe: Simone Caputo Gomes (USP). Jornalista responsável: Beatrice
Boechat D’Elia (UNISUL).
Encontro Regional da ANPAE Centro-Oeste
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE para a Região Centro-Oeste e
pelas Seções Estaduais da ANPAE do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso
e a Coordenação da ANPAE de Tocantins, o evento se realizou na Faculdade
de Educação da Universidade de Brasília, nos dias 2 e 3 de abril de 2007.
Tema: Políticas de financiamento e gestão da educação pública. Coordenação: Miriam Fábia Alves, Vice-Presidente da ANPAE Centro-Oeste, e Maria
Abádia da Silva, Diretora da ANPAE/DF. Por ocasião do Encontro Regional
da ANPAE Centro-Oeste, as Seções da ANPAE de Goiás, sob a direção de
Nelson Abreu Júnior, e do Distrito Federal, coordenada por Maria Abádia da
Silva, realizaram reuniões para encaminhar o planejamento de suas eleições
estaduais.
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IV Congresso Luso-Brasileiro
A Universidade de Lisboa foi sede do IV Congresso Luso-Brasieliro de
Política e Administração da Educação, promovido pelo Fórum Português
de Administração Educacional e pela Associação Nacional de Política e
Administração da Educação (ANPAE), no período de 12 a 14 de abril de
2007. O tema dos debates girou em torno do “governo das escolas: os
novos referenciais, as práticas e a formação”. O conteúdo da programação
foi desenvolvido e socializado por meio de quatro conferências, dois painéis, duas mesas redondas e 36 sessões de comunicações orais. O Brasil
teve presença expressiva no Congresso. Foram ao todo 111 trabalhos de
pesquisadores anpaeanos incluídos no Programa Oficial e um total de 128
brasileiros inscritos no Congresso. Maiores informações sobre os resultados do Congresso se encontram nesta edição do ANPAE Notícias e no
Portal da ANPAE.
Homenagem a José Querino Ribeiro
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e a Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE)
se uniram para homenagear José Querino Ribeiro por ocasião do centenário de seu nascimento, em colóquio realizado no dia 27 de abril de
2007 no Auditório da Faculdade de Educação da USP, com a presença
de autoridades da USP, Presidente e Vice-Presidente da ANPAE e um
seleto grupo de anpaeanos. João Gualberto de Carvalho Meneses, coautor e Assistente de Querino Ribeiro na USP, e Lisete Regina Gomes
Arelaro, Chefe do Departamento de Administração Escolar e Economia
da Educação da USP, prepararam o colóquio, que foi presidido por
Sônia Terezinha de Souza Penin, Diretora da Faculdade de Educação.
Maiores informações sobre o evento se encontram nesta edição do
ANPAE Notícias.
ANPAE/Rio de Janeiro inicia nova gestão
A Seção da ANPAE do Estado do Rio de Janeiro realizou suas eleições e
os colegas eleitos tomaram posse no dia 26 de março em reunião realizada no Instituto de Psicologia da UFRJ. A nova Diretoria – constituída por
Bertha de Borja R. do Valle (UERJ, Diretora), Álvaro Chrispino (CEFET,
Vice-Diretor), Marly de Abreu Costa (UERJ, Secretária) e Antônio Puhl
(UFF, Tesoureiro) – realizou sua primeira reunião de trabalho no dia 30
de abril, com uma agenda dedicada ao planejamento de suas atividades e
constituição de seus conselhos e grupos de trabalho.
Encontro Regional da ANPAE Sudeste
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE Sudeste e Seções Estaduais da ANPAE de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
São Paulo, o evento se realizou na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), MG, de 2 a 4 de maio de 2007, tendo como temática “Pesquisas e
práticas em política e gestão da educação”. Coordenação: Marcelo Soares Pereira da Silva, Vice-Presidente da ANPAE na Região Sudeste. Por
ocasião do Encontro Regional, a Seção da ANPAE/MG realizou reuniões
para encaminhar as eleições para a nova diretoria da Seção, atualmente sob a direção interina de Eunice Batista Gonçalves. O presidente da
ANPAE, que proferiu a conferência inaugural, coordenou reunião com os
diretores das Seções Estaduais da ANPAE Sudeste para avaliar a situação da ANPAE na Região e revisar a programação do XXIII Simpósio
Brasileiro.

Encontro Regional da ANPAE Sul
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE para a Região Sul e Seções Estaduais do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a reunião se realizou na Universidade de Passo Fundo (UPF), RS, nos dias
9, 10 e 11 de maio de 2007. “Reinventando a gestão educacional: políticas públicas e conhecimento” foi o tema central dos debates e objeto
da conferência inaugural do professor Benno Sander e da palestra de
encerramento proferida pela professora Maria Beatriz Luce. Coordenação: Alboni Mariza Vieira, Vice-Presidente para a Região Sul, e Selina
Maria Dal Moro, Diretora da ANPAE/RS. Por ocasião do Encontro, os
anpaeanos gaúchos iniciaram a discussão sobre as eleições para a
nova diretoria da Seção Estadual. Houve também intensa promoção
do programa do XXIII Simpósio Brasileiro a realizar-se em Porto Alegre
em novembro de 2007.
Reunião de programação do XXIII Simpósio Brasileiro
No dia 12 de maio de 2007, o presidente da ANPAE coordenou reunião
de avaliação das atividades de preparação do XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, em Porto Alegre, em que
participaram os membros da Comissão Executiva Local: Maria Estela
Dal Pai Franco (UFRGS), Maria Beatriz Luce (UFRGS), Nalú Farenzena
(UFRGS), Flávia Obino Correa Werle (UNISINOS) e Marta Luz Sisson
de Castro (PUC/RS).
Audiência com o Ministro da Educação
No dia 15 de maio de 2007, o Ministro Fernando Haddad recebeu em audiência os presidentes da ANPAE (Benno Sander), ANPEd (Márcia Ângela
da S. Aguiar), ANFOPE (Helena Costa L. Freitas), FORUMDIR (Marcelo
Soares Pereira da Silva) e CEDES (Ivany Rodrigues Pinto). A maior parte
da agenda foi dedicada à discussão dos programas e projetos do Plano de
Desenvolvimento Educacional (PDE), às reformas em curso no Ministério
da Educação e à participação das universidades e entidades da sociedade civil organizada na formulação de políticas de formação e gestão da
educação. Novas reuniões estão programadas para os próximos meses,
visando dar continuidade ao diálogo entre o Ministério da Educação e associações de educadores que se dedicam prioritariamente à reflexão e ao
estudo das políticas e práticas de educação, gestão educacional e formação dos profissionais da educação.
XVIII Reunião Estadual da ANPAE/Ceará
A Seção da ANPAE do Ceará realizou sua Reunião Estadual de Política e Administração da Educação, em Fortaleza, nos dias 16, 17 e
18 de maio de 2007, tendo como tema central “Por uma pedagogia
da convivência.” Além do conteúdo acadêmico, a reunião teve caráter
festivo, pois a Seção está celebrando seu vigésimo quinto aniversário
de fundação e realizações. A Presidência da ANPAE esteve representada pela professora Lourdes Marcelino Machado, Vice-Presidente da
Associação. Coordenação: Maria Luiza Barbosa Chaves, Diretora da
ANPAE/Ceará.
ANPAE/São Paulo tem nova diretoria
No dia 25 de maio tomou posse a nova Diretoria da ANPAE/SP, em cerimônia realizada na Fundação Carlos Chagas, com a presença do Presidente da ANPAE, professor Benno Sander, e conferência proferida por
Vitor Henrique Paro sobre “A ANPAE e a teoria da administração escolar:
a contribuição de José Querino Ribeiro”. A nova Diretoria de São Paulo
é encabeçada por Miguel Henrique Russo (UNINOVE, Diretor) e Pedro
Ganzeli (UNICAMP, Vice-Diretor).

V Simpósio de Gestão Educacional
Organizado pelo Laboratório de Gestão da Educação (LAGE) da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (UNICAMP), o Simpósio se
realizou no dia 26 de maio de 2007, no Centro de Convenções de Campinas, com conferência inaugural do Presidente da ANPAE, sobre “Gestão
da educação: realidades e compromissos.” Coordenação: Zacarias Pereira
Borges, Coordenador Geral do Simpósio (UNICAMP/FE/LAGE).
Lançamento do Site do XXIII Simpósio Brasileiro
Na primeira semana de junho de 2007, a Presidência da ANPAE lançou
o Site do XXIII Simpósio Brasileiro/V Congresso Luso-Brasileiro/I Colóquio Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, dando
início ao processo de inscrição no evento e de submissão de trabalhos
para serem considerados pelo Comitê Científico. Para a preparação dos
textos do Site, a Presidência contou com a colaboração da Comissão
Executiva Local, coordenada por Maria Estela Dal Pai Franco, e de colegas anpaeanos pelo país afora. O logo do Simpósio, que reproduz dois
símbolos tradicionais de Porto Alegre – O Laçador e a Usina do Gazômetro, hoje um importante centro cultural – foi idealizado por Kundry Lyra
Klippel, designer da Central de Produções da Faculdade de Educação
da UFRGS. O Site foi desenvolvido em Niterói, pela Internit, empresa
que hospeda o Portal da ANPAE.

Programação do
Segundo Semestre de 2007
XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação
A primeira prioridade do segundo semestre é a preparação da vigésima
terceira edição do Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação da ANPAE, que se realizará na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, nos dias 11 a 14 de novembro de 2007.
Simultaneamente, a ANPAE se unirá ao Fórum Português e ao Fórum
Europeu de Administração Educacional para promover, com programação
conjunta, o V Congresso Luso-Brasileiro e I Colóquio Ibero-Americano
de Política e Administração da Educação. Coordenação geral do evento:
Benno Sander. Coordenação Luso-Brasileira: Maria Beatriz Bettencourt
(FPAE), Afrânio Mendes Catani (USP) e Romualdo Portela de Oliveira
(USP). Coordenação Ibero-Americana: Juan Salamé Sala (EFEA) e Dalila Andrade Oliveira (UFMG). Coordenação Executiva Local: Maria Estela
Dal Pai Franco (UFRGS, Coordenadora). Maria Beatriz Luce (UFRGS),
Nalú Farenzena (UFRGS), Flávia Obino Correa Werle (UNISINOS), Marta
Luz Sisson de Castro (PUC/RS) e Selina Maria Dal Moro (UPF). Maiores
informações se encontram nesta edição do ANPAE Notícias e no Portal
da ANPAE – www.anpae.org.br – que se atualizará permanentemente ao
longo do semestre.
Encontro Estadual da ANPAE Amazonas
A Seção da ANPAE do Amazonas realizará seu Encontro Estadual nos
dias 13 e 14 de agosto na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, com a participação da Secretaria
Estadual de Educação. O Encontro tem como tema central “Políticas de
formação dos profissionais da educação e gestão da escola básica”. Coordenação: Francinete Massulo Correa, Diretora Pro Tempore da ANPAE no
Amazonas. Por ocasião do Encontro, a ANPAE/Amazonas encaminhará o
processo de eleição da nova Diretoria da Seção. Informações com Francinete Massulo Correa: fan@ufam.edu.br.
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Encontro Estadual da ANPAE/Paraíba
A Seção da ANPAE da Paraíba, com sede na Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), realizará seu Encontro Estadual de Política e Administração da Educação nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2007. Tema
central dos debates: “Políticas de formação, gestão e financiamento
da educação”. Coordenação do evento: Luiz de Souza Junior, Diretor
Seção da ANPAE/Paraíba. Por ocasião do Encontro se encaminhará
o processo eleitoral para a escolha de nova diretoria da ANPAE/PB.
Informações com Luiz de Souza Junior: luizjunior@reitoria.ufpb.br;
luisjunior@uol.com.br.
Encontro Estadual da ANPAE/Paraná
A Seção da ANPAE do Estado do Paraná tem seu Encontro Estadual
de Política e Administração da Educação programado para os dias 24
e 25 de agosto de 2007 na Faculdade do Grupo Educacional Opet. O
tema gerador dos debates é “Políticas públicas, gestão e conhecimento: a educação básica em questão”, com três eixos para as comunicações e pôsteres: políticas públicas e gestão da educação básica;
processos de formação dos profissionais da educação/gestores; e
políticas públicas e processos de inclusão. A conferência de abertura
do Encontro será proferida pela professora Acácia Zeneida Kuenzer
(UFPR). Coordenação: Marilise Monteiro de Souza Zoccoli, Diretora
da Seção da ANPAE/Paraná. Informações com a professora Marilise
M. de S. Zoccoli: marilisemonteiro@uol.com.br.

ANPAE Notícias
No segundo semestre de 2007, a Presidência editará dois números do boletim trimestral ANPAE Notícias. O número três de 2007 será distribuído no
mês de setembro e o número quatro, em dezembro. Editora-chefe: Simone
Caputo Gomes (USP). Jornalista responsável: Beatrice Boechat D’Elia (UNISUL). E-mail para contato e contribuições:simone.cg@oi.com.br.
Revista da ANPAE
Dando continuidade à publicação quadrimestral da RBPAE, a ANPAE distribuirá seu segundo número em agosto de 2007. Esse número, que tem
como Editora Associada a professora Magali de Castro (PUC/MG), é um
número temático dedicado à formação dos profissionais da educação.
O terceiro e último número de 2007 será lançado em novembro, por ocasião do
XXIII Simpósio Brasileiro em Porto Alegre. Editora-Chefe da RBPAE: Maria Beatriz Luce (UFRGS). E-mail para contato e contribuições: rbpae@anpae.org.br.
Portal http://www.anpae.org.br
A Presidência da ANPAE está desenvolvendo um novo portal para a Associação. O objetivo desta iniciativa é conceber um poderoso veículo de informação, comunicação, intercâmbio e gestão da ANPAE, incluindo acesso online à Revista da ANPAE e ao boletim ANPAE Notícias. O novo portal
funcionará como escritório virtual da ANPAE. Coordenação: Vani Kenski
(USP) e Paula Ramos (UFRJ). O lançamento do novo Portal se fará durante o XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação.

Cotidiano da ANPAE
Cadastramento e anuidade de 2007:
agradecendo e cobrando
Em primeiro lugar, a Presidência da ANPAE registra com satisfação que, nos primeiros quatro meses de 2007, 447 colegas
atualizaram o seu cadastro de sócio, através do Portal da Associação, renovando seu vínculo anpaeano. A grande maioria
desses colegas já pagou a anuidade de 2007, efetivando sua
vinculação. Diante desses fatos, a primeira mensagem da Presidência vai aos colegas que, além de terem preenchido o cadastro, já tenham pago sua anuidade correspondente a 2007.
Aos colegas que ainda não o fizeram, vai este recordatório e
apelo para que, em meio às corridas do cotidiano, encontrem
um tempinho para concretizar sua vinculação, quitando sua
anuidade correspondente a 2007.
Para atualizar seu cadastro anpaeano e quitar sua anuidade,
visite o nosso portal www.anpae.org.br, clique em Filiação e
Cadastro 2007 e siga as orientações. Em caso de dúvida ou
dificuldade com os formulários, é só telefonar para (21) 26103716 ou (21) 2704-4427 ou enviar um e-mail para anpae@
anpae.org.br. O mesmo procedimento adotado para renovar
seu cadastro anpaeano é válido para trazer novos sócios para
a ANPAE. Participe do processo de ampliação do quadro social, convidando colegas de trabalho ou estudantes universitários de pós-graduação ou de graduação em fase de conclusão
de curso.
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Convocação da Assembléia Geral da Anpae
Nos termos do Artigo 18, parágrafo 1º, incisos I e II do Regulamento Geral e do Artigo 19 do Estatuto da ANPAE, ficam
convocados os membros do quadro social para a Assembléia
Geral, em reunião ordinária e extraordinária, a realizar-se no
dia 14 de novembro de 2007, no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com início, em primeira convocação, às 13h30 e, em segunda e última
convocação, às 14h00, com a seguinte ordem do dia:
1. Aprovação do relatório da Presidência sobre atividades do
biênio 2006-2007;
2. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as prestações de contas da Presidência no biênio 2006-2007;
3. Homologação de decisões tomadas ad referendum pela
Presidência e pelo Conselho Deliberativo;
4. Introdução e aprovação de modificações ao Estatuto da
ANPAE;
5. Homologação de modificações no Regulamento Geral da
ANPAE;
6. Instalação do processo eleitoral para o biênio 2008- 2010; e
7. Outros assuntos.
Dado em Niterói, RJ, em 28 de maio de 2007.
Benno Sander
Presidente da ANPAE

