INFORMATIVO DA ANPAE - agost o 2011

ANPAE INAUGURA NOVA GESTÃO
A Assembleia Geral realizada do dia 27 de abril de 20 11, em São
Paulo , deu po sse ao s no vo s dirigentes da Anpae para o biênio 20 1120 13, co m base no s resultado s do pleito eleito ral pro mulgado pela
Co missão Eleito ral Nacio nal no dia 21 de dezembro de 20 10 . Iniciando
a cerimô nia, a Assembleia deu po sse à presidente Márcia Angela da
Silva Aguiar, que assino u o co rrespo ndente Termo de Po sse e
Transmissão de Cargo , junto co m o pro fesso r Benno Sander, que
então co ncluía o seu mandato . Ato seguido , a presidente Márcia Angela da Silva Aguiar deu po sse às no vas
vice-presidentes: Ângela Maria Martins (Região Sudeste), Maria da Salete Barbo za de Farias (Região
No rdeste), Miriam Fábia Alves (Região Centro -Oeste), Flávia Obino Co rrêa Werle (Região Sul) e Maria de
Fátima So usa Lima (Região No rte)
Dando pro sseguimento , deu po sse ao s três co nselheiro s eleito s para o Co nselho Fiscal: Magna França,
Magali de Castro e Cleito n de Oliveira. Finalmente, a presidente Márcia Ângela empo sso u o s no vo s direto res
e vice-direto res das Seçõ es Estaduais, que co nstam na Ata da Assembleia Geral da Anpae de 27 de abril de
20 11. Co ncluindo a cerimô nia, o s pro fesso res Benno Sander e Márcia Angela da Silva Aguiar fizeram seus
pro nunciamento s de despedida e de po sse respectivamente.
Co nhe ça o no sso po rt al clicando e m www.anpae .o rg.br

INICIANDO O NOSSO DIÁLOGO ...
Caro s/as Anpaeano s/as
Co m muita satisfação apresento , em no me da atual direção da ANPAE, a no va edição do info rmativo virtual
ANPAE NOTÍCIAS, co m o pro pó sito de so cializar info rmaçõ es e de co mpartilhar reflexõ es, iniciativas e
realizaçõ es da no ssa Asso ciação . Esperamo s manter uma interlo cução permanente co m o s/as co legas
refo rçando o s laço s de co o peração asso ciativa no sentido de fo rtalecer, cada vez mais, a atuação da no ssa
entidade no s campo s da po lítica e gestão da educação . Co mo to do s po derão co nstatar na leitura deste
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Info rmativo , a ANPAE tem uma fo rte presença no cenário nacio nal, busca co ntribuir para a definição de
po líticas públicas educacio nais que co rrespo ndam ao s interesses da po pulação , e participa do esfo rço de
demo cratização e melho ria da gestão das instituiçõ es educativas.
Co rdiais Saudaçõ es
Márcia Angela da Silva Aguiar
Presidente da ANPAE

Para ler clique nas setas vermelhas

PARTICIPAÇÕES DA ANPAE
ANPAE incent iva o debat e do Plano Nacional de Educação 2011/2020 (PL n.
8035/2010 )
President e da ANPAE part icipa de Seminário do Conselho Nacional de
Educação - CNE sobre o Plano Nacional de Educação - PNE
President e da ANPAE part icipa da I Reunião do Comit ê de Governança da
Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docent e - INEP
ANPAE est reit a laços acadêmicos com a Sociedade Port uguesa de Ciências
da Educação
ANPAE present e em audiência do Fórum Nacional em Def esa da Escola
Pública na Comissão de Educação
ANPAE organiza Seminário conjunt o com ANPEd, ANFOPE, CEDES e
FORUMDIR
ANPAE recebe convit e do CDES para part icipar do Colóquio Educação
Prof issional para Inova ção
Renovação do Comit ê Técnico – Cient íf ico da Educação Básica da CAPES
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Part icipação em Fórum Permanent e de Apoio Docent e

EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO
ANPAE/MS promove Seminário sobre PNE 2011/2020 em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFGD
ANPAE/MS e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFGD
promovem Colóquio
ANPAE/SP e Fundação Carlos Chagas promovem seminário conjunt o
ANPAE/RS apóia Seminário Regional de Educação
ANPAE apóia X Fórum Permanent e Indicadores de Qualidade e Gest ão
Democrát ica – implicações na gest ão da educação
President e da ANPAE se reúne com dirigent es de Seções Est aduais
Transf erência de sede e inst alações

DOCUMENTOS
ANPAE é signat ária da “ Cart a Abert a ao Senado Federal, à Câmara dos
Deput ados e à Sociedade Brasileira – Em def esa da qualidade da Educação
Superior”
ANPAE organiza banco de dados de pesquisas dos associados
Not a Pública cont ra o preconceit o e a discriminação racial

ANPAE incent iva o debat e do Plano Nacional de Educação 2011/2020 (PL n.
8035/2010 )
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A ANPAE co nsidera co mo prio ridade da agenda po lítica a mo bilização e o debate do pro jeto de Lei n.
8 0 35/20 10 e das emendas apresentadas. A Presidência reco menda ao s Direto res das Seçõ es Estaduais que
o rganizem discussõ es no s estado s so bre esta impo rtante matéria.

President e da ANPAE part icipa de Seminário do Conselho Nacional de
Educação - CNE sobre o Plano Nacional de Educação - PNE
A presidente da ANPAE, pro fesso ra Márcia Angela Aguiar, participo u, a co nvite do
Co nselho Nacio nal de Educação , do Seminário do CNE so bre o Plano Nacio nal de
Educação - PNE, que se realizo u no s dias 19 e 20 de maio , em Brasília. O CNE
apresento u sua pro po sta para o PNE, bem co mo to das as entidades presentes.

President e da ANPAE part icipa da I Reunião do Comit ê de Governança da
Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docent e - INEP
A ANPAE integra, desde a gestão do pro fesso r Benno Sander, co mo membro suplente, o
Co mitê de Go vernança da Pro va Nacio nal de Co ncurso para o Ingresso na Carreira
Do cente - INEP, que tem po r finalidade, dentre o utras, avaliar a matriz de referência da
referida Pro va Nacio nal, ao lado de o utras entidades educacio nais : ANPEd, ANFOPE,
FORUMDIR, ANDIFES, CNTE, UNDIME, CONSED (Po rtaria No rmativa n. 3, de 2 de março de 20 11). Em
0 4/0 5/20 11 , a presidente da ANPAE, pro fesso ra Márcia Angela Aguiar participo u da reunião do Co mitê que
debateu a pro po sta de matriz elabo rada pelo INEP. Da segunda reunião , participo u o pro fesso r Marcelo
So ares representando a ANPAE.

ANPAE est reit a laços acadêmicos com a Sociedade Port uguesa de Ciências
da Educação
A presidente da ANPAE pro fesso ra Márcia Angela Aguiar
participo u, a co nvite da So ciedade Po rtuguesa de Ciências da
Educação , do seu XI Co ngresso , que se realizo u no Instituto
Po litécnico da Guarda/Po rtugal, entre 30 de junho e 2 de julho . Em
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seguida, esteve, em Braga, na Universidade do Minho , em
reuniõ es co m o presidente eleito da SPCE pro fesso r Almerindo
Janela, no âmbito do pro to co lo existente entre as duas
instituiçõ es, pro gramando futuras co labo raçõ es.

ANPAE present e em audiência do Fórum Nacional em Def esa da Escola
Pública na Comissão de Educação
No dia 17 de maio , no Co ngresso Nacio nal, o co rreu uma audiência do Fó rum
Nacio nal em Defesa da Esco la Pública co m a presidente da Co missão de
Educação da Câmara Dep. Fátima Bezerra. Nessa o casião , o s representantes das
entidades so licitaram a participação do Fó rum em uma Audiência Pública na
Câmara Federal. A ANPAE fo i representada no evento pelo pro fesso r Luiz Do urado .

ANPAE organiza Seminário conjunt o com ANPEd, ANFOPE, CEDES e
FORUMDIR
A ANPAE o rganizo u, co m ANPEd, ANFOPE, CEDES e FORUMDIR, o Seminário so bre as Matrizes para Pro va
de Co ncurso para Ingresso na Carreira Do cente que teve co mo o bjetivo a discussão e finalização de
do cumento co njunto so bre a matéria a ser enviado ao INEP. Participaram desta reunião de trabalho ,
representando a ANPAE, o s co legas Marcelo So ares (UFU), Maria Lúcia Assis (UFG), e Adriana Bauer (FCC). O
do cumento resultante do seminário está dispo nível neste site.

ANPAE recebe convit e do CDES para part icipar do Colóquio Educação
Prof issional para Inovação
A Presidente da ANPAE recebeu co nvite do Co nselho de Desenvo lvimento So cial e Eco nô mico para participar
d o Co ló quio Educação Pro fissio nal para Ino vação que pretende debater co m Co nselheiro s do CDES e
integrantes do Observató rio da Equidade aspecto s das das po líticas de fo rmação e capacitação de
trabalhado res e apresentar experiências de sucesso . O Co ló quio será realizado no dia 12 de ago sto , em
Brasília.
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Renovação do Comit ê Técnico – Cient íf ico da Educação Básica da CAPES
A ANPAE pleiteia, juntamente co m o utras asso ciaçõ es, que a co mpo sição do CTC-EB da
CAPES seja o rientada po r critério institucio nal, co ntando co m a presença das entidades
envo lvidas co m as po líticas da Educação Básica. Nessa direção , o Ministério da
Educação so licito u indicação de listas tríplices às entidades do campo educacio nal para a
reco mpo sição do referido Co nselho . A Presidência da ANPAE encaminho u ao MEC uma
lista tríplice co m no mes de anpaeano s co m experiência pro fissio nal e pro dução na área:
Luiz Fernandes Do urado (UFG), Janete Maria Lins de Azevedo (UFPE) e Marcelo So ares (UFU).

Part icipação em Fórum Permanent e de Apoio Docent e
Maria da Salete Barbo za de Farias (UFPB – Vice Presidente Regio nal No rdeste ) e Ana Paula Furtado So ares
Po ntes – direto ra da ANPAE/PB têm destacada atuação no Fó rum Permanente de Apo io Do cente
representando a ANPAE/PB.

ANPAE/MS promove Seminário sobre PNE 2011/2020 em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFGD
A ANPAE/MS, co m a liderança das direto ras Regina Cestari (UCDB) e Elisângela Scaff (UFGD), e o Pro grama
de Pó s-Graduação em Educação da UFGD , realizaram, co m muito sucesso , o Seminário : Plano Nacio nal de
Educação 20 11-20 20 , no dia 17 de junho , na FAED/UFGD.

ANPAE/MS e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFGD
promovem Colóquio
A ANPAE/MS e o Pro grama de Pó s-Graduação em Educação da UFGD pro mo veram o Co ló quio : Relaçõ es
Público /Privado no Co ntexto do PNE: Co ntribuiçõ es do CEDES ao PL 8 .30 5/20 10 co m a anpaeana Pro fa. Vera
Maria Vidal Pero ni (UFRGS), no dia 8 de julho , no Anfiteatro do CCHS/UFMS.
PDFmyURL.com

ANPAE/SP e Fundação Carlos Chagas promovem seminário conjunt o
A ANPAE/SP e a Fundação Carlo s Chagas pro mo vem seminário co njunto so bre Co ntribuiçõ es de pesquisas
so bre Gestão esco lar e avaliação no campo das po líticas educacio nais . Este seminário teve co mo pro pó sito
iniciar um ciclo de debates so bre a gestão da esco la pública e a fo rmação do s seus quadro s dirigentes. O I
Ciclo de Debates fo i realizado na FCC, no dia 10 de junho , e co o rdenado po r Ângela Martins (FCC - VicePresidente Regio nal Sudeste), co m a participação do s anpaeano s Mara Regina de So rdi ( UNICAMP), Sandra
Zákia L. So usa (USP/UNICID), Pedro Ganzelli (UNICAMP – direção estadual/SP) e Teise P. de Oliveira Garcia
(USP/Ribeirão Preto – vice-direção /SP) fo calizando a temática: Avaliaçõ es em larga escala, gestão de
sistemas e de esco las: um campo de desafio s.

ANPAE/RS apóia Seminário Regional de Educação
A ANPAE/RS , co m a participação ativa da direto ra Maria de Fátima Có ssio ( UFPEL), apo io u o Seminário
Regio nal de Educação “O Plano Nacio nal de Educação e a emergência de po líticas lo cais" o rganizado pelo
Grupo de Pesquisa em Gestão , Currículo e Po líticas Educativas da UFPel. O Seminário co nto u co m a
participação de representantes de 16 município s da região sul e da região da campanha.

ANPAE apóia X Fórum Permanent e Indicadores de Qualidade e Gest ão
Democrát ica – implicações na gest ão da educação
Co m a participação da Vice-Presidente Regio nal Sul – Pro fa. Flávia Werle, a ANPAE
apo io u a realização do X Fó rum Permanente Indicado res de Qualidade e Gestão
Demo crática – implicaçõ es na gestão da educação , em Carazinho /RS, no dia 15 de
julho . O Fó rum, pro mo vido pelo s Pro gramas de Pó s-Graduação da UPF e da
UNISINOS, Secretaria de Educação de Carazinho e Observató rio de Educação
INEP/CAPES po r meio do Pro jeto 44/20 10 , teve co mo tema central “ Educação Básica:
balanço s e perspectivas” e co nto u co m apro ximadamente 30 0 pro fesso res da rede
municipal.
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President e da ANPAE se reúne com dirigent es de Seções Est aduais
A Presidente da ANPAE, Pro fa. Márcia Angela Aguiar, esteve em Brasília , Curitiba e Go iânia, quando se reuniu
co m o s dirigentes das respectivas seçõ es – Pro fa. Catarina Almeida (UnB), Pro f. Angelo Ricardo de So uza
(UFPR) e Pro fa. Lúcia Maria de Assis (UFG) – para tratar de assunto s da entidade, co m ênfase na questão do
aco mpanhamento do Plano Nacio nal de Educação na Câmara Federal pela ANPAE. Na visita realizada a UFG,
em Go iânia, também se reuniu co m a Vice-Presidente da Região Centro – Oeste Pro fa. Míriam Fábia Alves.

Transf erência de Sede e Inst alações
A no va Direto ria inicio u o pro cesso de transferência das info rmaçõ es, arquivo s, registro s e bens da ANPAE de
Niteró i/RJ para Recife/PE e o rganiza a infra-estrutura necessária ao desenvo lvimento das atividades da
Asso ciação . Neste trabalho , ressalta a valio sa co ntribuição do pro fesso r Benno Sander e de seus
co labo rado res .

ANPAE é signat ária da “ Cart a Abert a ao Senado Federal, à Câmara dos
Deput ados e à Sociedade Brasileira – Em def esa da qualidade da Educação
Superior”
A ANPAE, ANPEd, ANFOPE e CEDES elabo ram do cumento em que m anifes tam publicamente sua
preo cupação e po sição co ntrária ao Pro jeto de Lei (PL) do Senado nº 220 , de 20 10 , que altera o Art. 6 6 da Lei
nº 9 .39 4/19 9 6 (LDB), prevendo o fim da exigência de pó s-graduação para do centes do magistério superio r.

ANPAE organiza banco de dados de pesquisas dos associados
A Presidência da ANPAE sistematiza dado s de estudo s implementado s po r membro s do seu quadro
asso ciativo , visando sua divulgação e estreitamento de relação entre a entidade e o s diferentes grupo s de
pesquisa o rganizado s em instituiçõ es de ensino , pesquisa e ó rgão s go vernamentais. As Vice-Presidentes da
Região Sudeste Angela Maria Martins (FCC) e da Região Sul Flávia Obino C. Werle (UNISINOS) co o rdenam
esta pesquisa, cujo fo rmulário para preenchimento do s dado s pelo s asso ciado s se enco ntra no site da
ANPAE.
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Not a Pública cont ra o preconceit o e a discriminação racial
A ANPAE e o utras entidades de educação (ANPEd, ANFOPE, FORUMDIR, CEDES, CNTE) divulgaram uma
No ta Pública co nsiderando que as críticas difundidas pelo s meio s de co municação em relação à ado ção do
livro “ Po r uma vida melho r” pelo MEC co ntribuem para o preco nceito e a discriminação racial.
Vo lta ao to po

Conheça o nosso port al clicando em www.anpae.org.br
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