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Caros/as Associados/as da ANPAE
Com esta segunda edição do INFORMATIVO ANPAE, socializamos informações e compartilhamos
reflexões, iniciativas e realizações da nossa Associação. O destaque maior neste mês de setembro é
a participação ativa de anpaeanos na estruturação dos Fóruns Estaduais de Educação que têm,
dentre seus objetivos incentivar, acompanhar e avaliar os planos estaduais e municipais de
educação. Outras iniciativas que demonstram o compromisso com a democratização e a melhoria
da gestão das instituições educativas podem ser apreciadas no presente Informativo.
Cordiais Saudações,
Márcia Angela da Silva Aguiar
Presidente da ANPAE

AGENDA POLÍTICA DA ANPAE
Presidente da ANPAE participa do Seminário do Fórum Nacional de Educação
(FNE)
Nos dias 18 e 19 de agosto, a profa. Márcia Angela Aguiar, presidente da ANPAE, participou do Seminário do
Fórum Nacional de Educação (FNE), em Brasília.

ANPAE participa de Audiência com o Ministro da Educação sobre as
Diretrizes da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio.
A Diretora da Seção do Distrito Federal, profa. Catarina Almeida, representou a ANPAE em
audiência das entidades da área com o Ministro Fernando Haddad sobre as Diretrizes da
Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, em 12 de agostode 2011 . Leia o Documento
entregue ao Ministro.

Diretor Executivo representa a ANPAE no Ato em defesa dos royalties
para Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação promovido pela SBPC
Em evento muito concorrido, o Diretor Executivo prof. Erasto Mendonça representou a ANPAE no
Ato em defesa da destinação de parte dos royalties do petróleo para as áreas de educação,
ciência, tecnologia e inovação , promovido pela SBPC e Associações Associadas, no dia 29 de setembro de
2011, no Plenário 1 da Câmara dos Deputados.

Vice- Presidente da ANPAE/CO discute os desafios do PNE na 63ª RA da
SBPC
A profa. Miriam Fábia Alves (UFG) participou de mesa-redonda sobre O PNE e os Desafios Atuais
da Educação Brasileira, na 63ª RA da SBPC, em Goiânia
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Presidente da ANPAE manifesta defesa em prol de 10% do PIB para Educação
pública em Audiência da Comissão de Educação
A profa. Márcia Angela Aguiar ao saudar a Presidente da Comissão da Educação e o Relator do PNE expressou
a posição da ANPAE de defesa da aplicação de 10% do PIB na Educação .

ANPAE tem participado das reuniões do Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública
A ANPAE tem participado ativamente da re-articulação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, o qual
congrega várias entidades da sociedade civil da área de educação.

EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO
Mapeamento das pesquisas desenvolvidas por Associados da ANPAE
A Presidência da ANPAE, mediante consulta virtual, realiza mapeamento das pesquisas e dos grupos de
pesquisa desenvolvidas por associados/as da ANPAE. Acesse o site www.anpae.org.br e registre sua pesquisa
e seu grupo de pesquisa.

Presidente e Vice-Presidente da ANPAE participam do I Encontro da
ANPAE- Seção Alagoas
As professoras Márcia Angela, Presidente da ANPAE, e, Maria da Salete, Vice-Presidente da ANPAE/
NE participaram de atividades do VI EPEAL – Encontro de Pesquisa em Alagoas e do I Encontro
da ANPAE/AL, realizados na UFPE, no período de 13 a 15 de setembro de 2011. O evento da ANPAE, liderado
pelas diretoras da Sessão Estadual professoras Edna Prado e Elione Diógenes congregou muitos estudantes e
professores interessados na filiação à ANPAE. Na oportunidade, as representantes da ANPAE foram recebidas
pela Direção do Centro de Educação e pelo Reitor da UFAL que manifestaram entusiasmo com a presença da
ANPAE na UFAL.
O documento Plano Nacional de Educação: uma dívida histórica do Estado brasileiro, elaborado por
uma comissão designada pela presidência expõe os princípios defendidos pela ANPAE no debate do PL
8035/2010.

Presidente da ANPAE visita a Seção Estadual de Goías e se reúne com Diretora
estadual e com a Vice-Presidente da Região Centro-Oeste
A Presidente da ANPAE, profa. Márcia Angela, participou de evento promovido pela Seção Goiás, em parceria
com o PPGE, na UFG, e se reuniu com a diretora da Seção Lúcia Assis e com a profa. Miriam , Vice –
Presidente da Região Centro Oeste para tratar de assuntos pertinentes à ação da ANPAE na região.

ANPAE participa, a convite do CNE, de Reunião de Trabalho sobre Ensino
Religioso nas Escolas
A Diretora da Seção do Distrito Federal, profa. Catarina Almeida, representou a ANPAE na Reunião de Trabalho
sobre Ensino Religioso nas Escolas promovida por Comissão Bicameral do Conselho Nacional de Educação ,
com o objetivo de estudar a oferta e normatização do Ensino Religioso nas escolas públicas, no dia 1 de agosto
de 2011. O Conselheiro Prof. Luiz Antonio Cunha é o relator da matéria.
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Entidades da Área de Educação reafirmam a referência da CONAE em Carta
Aberta ao MTP
Entidades da área de Educação (33) enviam Carta Aberta aos empresários do Movimento Todos pela Educação
reafirmando a agenda educacional brasileira para o PNE 2011/2020 que tem como referência o documento
final da CONAE

ANPAE/MS movimenta o debate em Mato Grosso do Sul

Gouveia (UFPR).

As diretoras da ANPAE/MS Regina Cestari e Elisângela Scaff, em parceria com o PPGE/
UCDB, PPGE/UFGD, participaram ativamente de palestras e colóquios que discutiram
questões relevantes do Plano Nacional de Educação, em Mato Grosso do Sul. Estiveram
presentes nesses eventos as professoras Vera Perroni (UFRGS) e Andréa Barbosa

ANPAE/PE realiza Seminário para discutir avaliação educacional
As diretoras da ANPAE/PE Luciana Marques e Cantaluce promoveram, em parceria com o PPGE/UFPE,
seminário de política e avaliação educacional com a presença do presidente da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Educação prof. Almerindo Afonso Janela.

ANPAE/SP promove Ciclo de Debates sobre Gestão e Avaliação da Escola Pública
A Vice-Presidente da Região Sudeste, Profa. Angela Martins, os Diretores da Seção Estadual/SP Pedro Ganzeli
e Teise P. de Oliveira Garcia organizam, em parceria com a FCC, o Ciclo de Debates/ANPAE que contribui para
ampliar o debate sobre gestão e avaliação da escola pública.

ANPAE/GO promove em parceria com o NEDESC seminário sobre Estado,
políticas de formação e valorização docente
A ANPAE/GO em parceria com o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Documentação Educação, Sociedade e Cultura
– NEDESC promoveu, em setembro de 2011, o Seminário sobre Estado, Políticas de Formação e Valorização
Docente, na Faculdade de Educação da UFG, com a participação da Vice-Presidente da ANPAE, profa. Miriam
Fábia Alves, a diretora da ANPAE/GO Maria Lúcia Assis e os anpaeanos Luiz Dourado, João Ferreira, Nelson
Amaral , Wanderson Ferreira Alves e Luis Gustavo Alexandre da Silva.

Conselho Fiscal da ANPAE se reúne em Niterói
Com o objetivo de analisar a prestação de contas da Associação e emitir parecer referente ao período de
janeiro a junho de 2011, o Conselho Fiscal foi convocado pela Presidente da ANPAE, profa. Márcia Angela
Aguiar. A reunião ocorrida em Niterói, no dia 9 de setembro de 2011, contou com a participação dos
conselheiros Cleiton de Oliveira, Magna França e Magali de Castro e com a presença do professor Benno
Sander e do senhor Valmir Machado Rodrigues, respectivamente presidente e diretor financeiro da ANPAE na
gestão anterior.

Associação Nacional de Política e Administração da Educação
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