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Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação 

(FORPREd) 

 

Coordenador: João Batista Carvalho Nunes - UECE 

Vice-Coordenadora: Maria de Fátima Cardoso Gomes - UFMG 

 

 

 

1) Atividades da Coordenação do FORPREd 

• Reuniões regulares da Coordenação do FORPREd; 

• Reuniões regulares da Coordenação com a Diretoria e a Presidência da ANPEd; 

• Comunicação regular com as Coordenações Regionais do FORPREd; 

• Comunicação regular com o coletivo de coordenadores(as) de programa, via lista 

eletrônica do FORPREd; 

• Reuniões e comunicação regulares com a Coordenação da Área de Educação na 

CAPES; 

• Participação em eventos para tratar sobre avaliação da pós-graduação em Educação 

nos programas das seguintes universidades: UFC, UFCG, UFMA, UFPB, UNEB; 

• Preparação e coordenação da reunião ordinária do FORPREd, realizada nos dias 19 

e 20/10/2019 (programação no Anexo 1); 

• Preparação e moderação da sessão especial intitulada "Internacionalização da 

Pesquisa e da Pós-Graduação em Educação em Cenário de Crise", sob a 

responsabilidade do FORPREd, na 39ª Reunião Nacional da ANPEd; 

• Participação em reunião de avaliação dos encontros regionais, em conjunto com a 

Diretoria da ANPEd, na 39ª Reunião Nacional da ANPEd; 

• Participação em sessão conversa intitulada “Política e avaliação da Pós-Graduação: 

panorama atual e perspectivas”, na 39ª Reunião Nacional da ANPEd; 

• Realização de palestra intitulada “O Papel das/os Secretárias/os para a Garantia da 

Qualidade dos Programas de Pós-Graduação em Educação”, no III Encontro 

Nacional dos Secretários de Programas de Pós-Graduação em Educação, na 39ª 

Reunião Nacional da ANPEd; 

• Atualização do site do FORPREd no portal da ANPEd, incluindo a disponibilização 

de documentos úteis para as coordenações de programas. 

 

2) Atividades coletivas do FORPREd 

• Finalização de propostas, em conjunto com a Diretoria da ANPEd, relacionadas a 

quatro temas (política de financiamento da pós-graduação, inserção social, 

internacionalização e produção acadêmica) e envio para a Coordenação da Área de 

Educação na CAPES; 

• Discussão com a Coordenação de Área da Educação acerca da proposta de 

indicadores para a ficha de avaliação da área de Educação, referente ao quadriênio 
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2017-2020, no Seminário de Meio Termo, na lista e na reunião ordinária do 

FORPREd; 

• Consulta regular ao conjunto de coordenadores(as) de programa, seja por demanda 

da Diretoria da ANPEd, agências de fomento ou das coordenações de programa; 

• Organização e realização do processo de consulta para o CA-ED/CNPq 2019; 

• Indicações de nomes de docentes, pelos programas de pós-graduação, para a 

comissão responsável pela avaliação dos periódicos da área de Educação, em 2019. 

 

 

3) Participação da Coordenação do FORPREd em atividades de representação da ANPEd 

 

 

4) Outras informações  
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ANEXO 1 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORPREd 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

Dia 19/10/2019 

Horário Atividade 

8h30min – 9h30min Abertura e definição da Comissão Eleitoral para Eleição da Coordenação 

do FORPREd 

9h30min – 10h Intervalo 

10h – 10h30min Apresentação das atividades desenvolvidas pela Coordenação do 

FORPREd 2017-2019 

10h30min – 12h30min Situação dos programas 3 e 4 e com resultado A 

12h30min – 14h30min Almoço 

14h30min – 18h Discussão sobre a nova ficha de avaliação 

18h – 18h30min Intervalo 

18h30min – 20h30min Reunião das Regionais do FORPREd 

 

 

Dia 20/10/2019 

Horário Atividade 

8h30min – 9h Informes da Diretoria da ANPEd 

9h – 9h30min Apresentação da(s) proposta(s) de gestão da(s) chapa(s) para a 

Coordenação do FORPREd 

9h30min – 10h Eleição da nova Coordenação do FORPREd 

10h – 10h30min Intervalo 

10h30min – 12h Discussão sobre autoavaliação e acompanhamento de egressos 

12h – 12h30min Situação atual da regulação da ética em pesquisa 

12h30min – 13h30min Reunião das Regionais do FORPREd 

 


