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APRESENTAÇÃO
Com muita satisfação, apresentamos aos Programas de Pós-Graduação
em Educação e aos pesquisadores e pesquisadoras associados à ANPEd o
relatório das atividades desenvolvidas na atual gestão, de novembro de 2006 a
outubro de 2007.
As atividades empreendidas e/ou coordenadas pela Diretoria pautaram-se
pela finalidade da Associação, que visa à promoção do desenvolvimento e da
consolidação do ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação no país.
Pretenderam também contribuir para que a ANPEd se consolide, cada vez
mais, como importante fórum de debates de questões científicas e políticas da
área, referência nuclear na produção científica brasileira no campo da educação.
A atuação da diretoria da ANPEd consistiu, assim, de atividades próprias da
entidade, como também de ações concernentes aos órgãos públicos, entidades
congêneres, órgãos não-governamentais e demais instituições e setores da
sociedade brasileira.

Ações da Diretoria
Sistema de Gestão
•

Consolidação do Sistema de Gestão Acadêmica, Administrativa e
Financeira da ANPEd – SG/ANPEd, desenvolvido para disciplinar e
otimizar o fluxo das diferentes atividades da entidade.

•

Melhoria das rotinas acadêmico-financeiras e administrativas, tais
como o Banco de Dados dos Associados, o PORTAL ANPEd, assim
como os procedimentos referentes à organização das Reuniões
Anuais.

•

Ajustes do Estatuto da ANPEd ao Novo Código Civil Brasileiro, dentro dos
prazos legais, conforme aprovação em Assembléia.

Articulações Institucionais
Articulação interna

Desenvolvimento de atividades conjuntas e participação em reuniões :
•

Forpred (Campinas; Salvador; Maceió; Brasília)

•

Anpedinhas (N/NE, CO, Sudeste, Sul)

•

Comitê Científico (RJ)

•

Conselho Fiscal (RJ)

•

Coordenadores de GTs (Salvador)

•

Encontros e seminários de iniciativas dos GTs

•

Interação permanente com os associados/as via Portal e correio eletrônico

•

Apoio à produção do CD Memórias da ANPED: 30 Anos

Articulação Externa
Atividades de representação, junto a diversas instituições, em reuniões com
universidades, universidades, associações, entidades e órgãos governamentais
em seminários, congressos, simpósios e eventos similares no Brasil e no exterior.
Destacam-se:
•

Ampliação

da

interlocução

com

associações

científico–acadêmicas,

universidades e entidades sindicais da área (SBPC; ANPAE; ANFOPE;
FORUMDIR; CEDES; ANDES; CNTE; Ação Educativa; LASA; Universidade
de Montréal; Universidade do Quebec em Montréal; Universidade de
Louvain; Universidade de Sussex; Universidade Livre de Bruxelas;
Universidade de Lisboa; Universidade do Minho; Universidade da Madeira;
Sociedade Argentina de Estudos Comparados; Sociedade Portuguesa de

Ciências da Educação; AERA; Fórum Português de Administração da
Educação; Fórum Ibero-americano de Administração da Educação;
Universidade de Buenos Aires; Universidade da Ilha da Juventude – Cuba;
Universidade Nacional de San Luis; Universidade Pedagógica Nacional do
México).
•

Finalização do convênio ANPEd/SECAD - produtos:
Publicação de três livros e dois CDROM - Educação como exercício de

diversidade: estudos em campos de desigualdades sócio-educacionais (2 vol.);
Monografias (de autoria de associados/as da ANPEd )
•

Apoio à formação continuada de jovens pesquisadores (egressos do
Concurso Negro e Educação)

•

Apoio aos Gts para desenvolvimento de intercâmbios

•

Participação de audiências com o Ministro de Educação

•

Participação de audiências públicas no CNE

•

Reuniões com dirigentes da CAPES e CNPq.

•

Representação no Comitê Nacional de Políticas de Educação Básica
(CONPEB/MEC).

Ações de divulgação e informação
Portal ANPEd
Ferramenta de grande importância para a interação e comunicação entre os
associados e para as rotinas da Associação, o Portal Anped é o principal meio
para divulgação das posições político-acadêmicas da Associação, de informações
relevantes, de organização da Reunião Anual, além de servir como valiosa fonte
de pesquisa na área. É atualizado, permanentemente, com mudanças no lay-out,
abertura de novas sessões, redefinições ou compactação. Possibilita economia de
tempo e de recursos financeiros e democratiza as informações. Tem registrado um
quantitativo cada vez maior de visitas e está aberto às sugestões do coletivo da
ANPEd.

Revista Brasileira de Educação
De padrão internacional, a RBE constitui um patrimônio valioso da ANPEd e da
comunidade acadêmica. Com a editoria do Prof. Osmar Fávero e de qualificada
comissão editorial, a RBE conquistou, além da admissão no Scielo, o ingresso em
2007, no Sistema Internacional de Informação Científica Redalyc. Nesta Reunião
Anual, a RBE chega à 36ª edição, incluindo matérias que celebram os 30 anos da
ANPEd. O site da Revista, hospedado no Portal da ANPEd, contém os sumários e
textos completos de quase todos os números e tem sido intensamente visitado. A
RBE constitui, dada a sua qualidade acadêmica, um fator de orgulho para os que
fazem a ANPEd. A RBE tem recebido apoio financeiro do CNPq.

Programa, resumo e relatório da Reunião Anual
No ano de 2007, houve alteração na produção gráfica e divulgação da
programação geral da Reunião Anual. Foram publicados dois volumes:
Programação (vol. 1) e Resumos (vol.2), visando à maior facilidade no manuseio
da programação. O CDRom da RA, que constitui fonte recorrente de pesquisa,
contém ambos os volumes. A Programação da 30ª. Reunião Anual, os relatórios
de Avaliação de Periódicos, bem como o presente Relatório de Atividades,
incluindo os relatórios dos GTs, acessíveis no Portal ANPEd.

Memória Institucional da ANPEd

Acervo ANPEd

O acervo da ANPEd constitui preciosa fonte de estudos para a área de
educação brasileira. Sob a responsabilidade da pesquisadora Maria de Lourdes
Fávero, desenvolve-se o plano estrutural do Arquivo da ANPEd, acordado com a
diretoria. O acervo encontra-se sob a guarda do PROEDES – Programa de
Estudos e Documentação Educação e Sociedade e
séries:

está organizado em dez

1ª. Documentos Institucionais
2ª. Reuniões Anuais/RA
3ª. Grupos de Trabalho/GT e Grupos de Estudo
4ª. Reuniões do Fórum de Coordenadores
5ª. Seminários, encontros regionais e demais eventos
6ª. Conferências Brasileiras de Educação,
7ª. Órgãos Oficiais
8ª. Instituições Acadêmico-Científicas
9ª. Controle Financeiro
10ª. Publicações

Processos de avaliação
A ANPEd, mediante a contribuição de seus associados individuais e institucionais,
participa de diferenciados e múltiplos processos avaliativos.

Avaliação e Planejamento da RA
As atividades desenvolvidas na RA são avaliadas pela Diretoria, pelos
coordenadores/as de GTs e Fórum dos Programas, visando à organização da RA
subseqüente.

Avaliação por Ad-hocs de GTs e pelo Comitê Científico
Assessores ad-hocs dos GTs e integrantes do Comitê Científico avaliam os
trabalhos, pôsteres e mini-cursos inscritos, para possível apresentação na RA.

Comissão de Avaliação de Periódicos de Educação
A Diretoria da ANPEd designou uma Comissão para analisar e re-classificar os
periódicos da Área. Essa Comissão foi constituída pelos pesquisadores Dalila

Andrade Oliveira – UFMG (coordenadora); Alfredo Gomes Macedo – UFPE; José
Silvério Baia Horta – UFAM; João Ferreira de Oliveira – UFG; Leda Sheibe –
UFSC; Lucíola Licínio Paixão Santos – UFMG e Marli André – PUC-SP. O
Relatório contendo as informações sobre tal trabalho encontra-se no Portal Anped.

Manifestos em Defesa da Universidade e de Associados/as
A Diretoria, em nome da ANPEd, manifestou-se publicamente em momentos de
tensão vividos em diferentes universidades brasileiras: Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP) e UNIMEP, atribuindo aos seus responsáveis o
dever moral de envidar todos os esforços para restaurar as melhores condições de
trabalho dos docentes (a maioria afiliada à ANPEd), que atuam na graduação e
na pós-graduação das respectivas instituições.

Articulação da Diretoria com Representações de Área
A Diretoria da ANPEd mantém uma constante interlocução com os
Representante de Área junto a CAPES, Prof. Robert Verhine e a Profa. Clarilza
Prado de Sousa.
A Diretoria também buscou socializar as informações sobre as iniciativas do
CNPq e as ações do CA-Ed, divulgando documentos e correspondência dirigida
aos pesquisadores em sessão específica criada no Portal ANPEd. Incentivou os
associados institucionais a participarem da indicação da representação da área.

ANPEd promove debate da Política Educacional
A diretoria da ANPEd, em conjunto com coordenações dos GTs e coordenações
de Programas de Pós-Graduação em Educação, promoveu, com apoio de órgãos
federais, estaduais e municipais de educação, duas grandes ações: Simpósio
Nacional de Educação Básica, em Brasília, nov. 2006 e Seminário Comemorativo
dos 30 anos da ANPEd, em Recife, set. 2007. Informações sobre esses eventos
encontram-se no Portal ANPEd.

Homenagens aos 30 anos da ANPEd
Câmara Federal
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco

Ações preparatórias para a 30ª REUNIÃO ANUAL
•

captação de recursos financeiros junto às agências de apoio e fomento
(FAPERJ,

FAPESP,

FAPEMIG,

FINEP,

CAPES,

CNPq,

MEC,

Universidades) e outras fontes
•

articulações político-acadêmicas

•

definição das pautas da RA

•

definição e observância de prazos para avaliação de trabalhos e pôsteres
pelos assessores ad-hoc

•

reunião do Comitê Científico para avaliação dos trabalhos

•

reuniões da Diretoria para elaboração de programação preliminar da RA

•

reunião com coordenadores dos GTs e representação do FORPRED para
composição da programação da 30ª. Reunião Anual

•

organização do 2º. Ciclo de Cinema ANPEd/CLACSO.

Reunião Anual
Quantitativo e textos
O número de textos submetidos à avaliação é um indicador da valorização,
pelos associados da ANPEd, da Reunião Anual da Associação, como espaço de
difusão e debate das pesquisas que vêm sendo realizadas. Comparando-se o
número de trabalhos inscritos na 30ª RA, com os inscritos na 29ª RA, registra-se
um aumento de mais de 18%. Quanto aos aprovados, o percentual, nos últimos
dois anos, foi superior a 50%, ou seja, 59% e 56%, respectivamente nas 29ª e 30ª
RA, como se observa no quadro a seguir.

Quadro 1 -Número de Textos Aceitos para Avaliação e Número de
Aprovados para Apresentação nas Reuniões Anuais
2002 a 2007

TRABALHOS E
POSTERES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total de textos aceitos
para avaliação

643

592

602

901

692

Trabalhos aprovados

188

211

246

284

340

382

Pôsteres aprovados

69

62

69

104

67

79

Total de aprovados

257

273

315

388

407

461

819

Fonte: Secretaria da 30ª RA. Inclui dados dos GTs e GE

Recursos para a Reunião Anual
Parceiros tradicionais, assim como outros que se agregaram mais
recentemente, cooperam com a ANPEd, do ponto de vista financeiro, para
viabilizar esse grandioso evento.

