CONGRESSO IBERO ADIADO PARA 2022

Comunicado da Diretoria da ANPAE

No dia 02/04/2020, as direções da ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração
da Educação, do FPAE – Fórum Português de Administração da Educação e do FEAE – Fórum
Europeu de Administração da Educação na Espanha reuniram-se para avaliar a situação em
nossos países em decorrência da pandemia do corona vírus e a oportunidade de realização do
VII Congresso Ibero Americano de Política e Administração da Educação e do X Congresso
Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação nas datas previamente agendadas.

Foram considerados os seguintes elementos:

Há incerteza acerca da duração da crise sanitária e das condições em que as atividades serão
retomadas;
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Não é possível avaliar, neste momento, a extensão da crise econômica que se seguirá à crise
sanitária;

Há ameaças diversas sobre as condições de financiamento por parte das agências de fomento
à pesquisa, nacionais e estaduais, bem como de ameaças de corte em salários de funcionários
públicos;

Que a decisão de ir ou não ir ao Congresso deveria ser tomada neste momento, o que faz com
que as pessoas se mostrem reticentes a fazê-lo. Prova disso é que até o momento temos
menos de 15 inscritos, número inferior a 10% do que tínhamos em edições anteriores do
evento na mesma altura;

Que em virtude desse conjunto de elementos, o adiamento por poucos meses não resolve o
problema, podendo nos forçar a outro adiamento, com transtornos de diversa ordem;

Que no ano que vem a ANPAE já deverá organizar seu XXX Simpósio Nacional de Política e
Administração da Educação, comemorativo dos 60 anos de nossa entidade, o que tornaria
muito difícil a realização de dois encontros grandes num mesmo ano;

Decidiram adiar o Congresso para o ano de 2022, mantendo-se a sede em Portugal. As
datas precisas e o local em Portugal serão definidos oportunamente pela direção do FPAE a
ser empossada em fevereiro de 2021.

Para este ano, concentraremos nossos esforços nos eventos Regionais a serem realizados no
final do ano, com as seguintes datas já definidas:

Nordeste – de 7 a 9 de outubro, em Mossoró – RN;

Sul – de 21 a 23 de outubro, em Maringá – PR;

2/3

CONGRESSO IBERO ADIADO PARA 2022

Sudeste – de 9 a 12 de novembro, em Vitória – ES;

Norte – de 25 a 27 de novembro, em Rio Branco – AC.

Aos colegas que já pagaram a inscrição para o evento de Portugal, por favor comuniquem-se
com a Secretaria da Anpae para vermos a forma de devolução do valor pago.

Agradecemos a todos pelo apoio a esta iniciativa e esperamos contar com a vossa participação
em nossos próximos eventos e que, oxalá, nos encontremos em Portugal em 2022.
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