Relato da Reunião do Forpred
36ª Reunião Nacional da Anped - Goiânia / GO
Hotel Papillon

28/09/2013 – Sábado (manhã)
9h – Abertura
A mesa foi composta pela coordenação nacional do Forpred, Coordenadores regionais e
Presidência da Anped.
A Profª Dalila Andrade Oliveira, presidente da Anped, abriu a reunião dando as boas
vindas a todos. Destacou a relevância da reunião nacional da Anped, diante do contexto
de alteração da sistemática da reunião nacionais, intercaladas com as reuniões regionais.
Destacou a importância da participação na assembleia, a qual envolve a discussão sobre
a Minuta de Resolução sobre as Reuniões Científicas Regionais da ANPEd. A Profª
Dalila deu boas vindas aos novos sócios institucionais da Anped (11 Programas) e
desejou uma boa reunião do Forpred.
O Prof. Jefferson Mainardes, coordenador nacional do Forpred, apresentou os
coordenadores regionais do Forpred, deu as boas vindas aos Programas aprovados após
outubro de 2012 e aos novos sócios institucionais.
O Prof. Jefferson Mainardes, coordenador do Forpred informou a Profª Clarilza Prado
de Sousa – Coordenadora da Área de Educação na Capes, em virtude um problema de
saúde, cancelou a vinda a Goiânia e indicou a coordenadora adjunta , Marlucia Paiva
pra representá-la. Em virtude disse, propôs inversão na pauta. Solicitou que o primeiro
assunto fosse a apresentação do relatório da Comissão sobre Mestrado Profissional.
1 - Relato da Comissão sobre Mestrado Profissional da área de Educação
O coordenador do Forpred explicou que na reunião do Forpred, em Recife, agosto de
2013, foi aprovado pelo Forped a formação de uma comissão para apresentar a situação
dos Mestrados Profissionais na área de Educação. Informou que a Comissão foi
constituída pelos seguintes coordenadores de programas de Mestrados Profissionais na
área de educação: Bernardo Kipnis (UnB), Tânia Maria Hetkowski (UNEB), José Lucas
Pedreira Bueno (UNIR), Cristhianny Bento Barreiro (IFSUL) e Vanderlei Barbosa
(UFLA). Em seguida, a Profª Tânia Maria Hetkowski (UNEB) apresentou o Relatório
das condições e perspectivas dos Mestrados Profissionais na área de Educação. O
documento, na sua íntegra será disponibilizado no site da Anped/Forpred.
Após o encerramento dos debates, houve intervalo para almoço.

2 - Informes e discussão sobre Avaliação Trienal e Informes e discussão sobre
Classificação de livros
A Profª Marlucia Paiva apresentou os itens da ficha de avaliação do triênio. Em seguida,
a Profª Flávia Obino Corrêa Werle – Coordenadora da Classificação de Livros – Área
de Educação, apresentou uma síntese da classificação de livros. Em seguida, foram
abertos os debates. Foram muitas as questões apresentadas. De modo geral, os
coordenadores destacaram que a avaliação dos livros foi realizada de forma criteriosa.
Surgiram muitas questões relacionadas à avaliação dos periódicos da área. Alertou-se
que há periódicos com publicações de docentes de PPGEs e que não aparecem na lista
de Qualis periódico e que a disparidade entre a avaliação da área de educação e de áreas
afins continua ocorrendo em muitos periódicos da área. Foram colocadas diversas
questões que seriam repassadas para a Profª Clarilza, que as responderá por email.
Houve também muitos questionamentos pelo fato de que os eventos não foram
classificados para a trienal. O Prof. Jefferson destacou que a avaliação dos eventos não
deixa de ser relevante e necessária, mas explicou que os eventos não são computados na
apuração da média ponderada da produção bibliográfica.
29/09/2013 – manhã
3 - Reuniões Regionais para tratar dos seguintes assuntos: - Reuniões Científicas
Regionais; - Coordenação de Área/Capes; - Outros assuntos.
Cada uma das quatro regionais do Forpred realizou a reunião. O ponto principal foi a
definição de um nome de cada região para a indicação para coordenação de área na
Capes. Inicialmente, o Prof. Jefferson informou que na reunião do Forpred, em Recife,
decidiu-se que cada região indicaria um nome para a coordenação de área na Capes,
com o objetivo de evitar muita dispersão dos nomes. Além disso, destacou o perfil e
compromissos dos indicados. Após as reuniões regionais, realizou-se a plenária e foram
apresentados os seguintes nomes: Região Sul: Flávia Werle (Unisinos), Sudeste:
Luciano Mendes de Faria Filho (Ufmg), Norte/Nordeste: Nelson Pretto (Ufba), CentroOeste: Carlos Henrique de Carvalho (Ufu). Os nomes mencionados foram devidamente
consultados pelas regionais.
4 - Discussão sobre o Regulamento das Reuniões Científicas Regionais: tendo em vista
que a minuta de Resolução – Regulamento das Reuniões Científicas Regionais será
discutida na Assembleia da Anped, os coordenadores solicitaram que esse assunto fosse
discutido no âmbito da Anped. O Prof. Jefferson Mainardes apresentou a Resolução na
íntegra. Em seguida, ocorreu um intenso debate sobre a Resolução. A questão de que
docentes e pós-graduandos sejam sócios da Anped, com pagamento de anuidade para
inscrição com apresentação de trabalhos foi bastante questionada. Explicou-se que a
ideia é um preço escalonado, de forma a não prejudicar a participação de alunos.
Aprovou-se que o Forpred deverá levar para a assembleia a proposta de que esse item
fosse retirado.
5 - Eleição – vice-coordenador do Forpred Nacional: O prof. Jefferson explicou que o
mandato de coordenador de PPGE de Prof. Alfredo encerrou-se e que havia necessidade

de realizar eleição para completar o mandato. Explicou que, no Forpred, as candidaturas
são discutidas em reunião. O Prof. Jefferson solicitou voluntários para compor a
Comissão eleitoral. A comissão ficou assim composta: Monica Riberio da Silva (ufpr),
Maria Stephanou (Ufrgs) e Silvia Meletti (Uel). Após, houve um tempo para que os
interessados registrassem a candidatura. Foram recebidas duas candidaturas: Alda Maria
Duarte Araujo Castro (Ufrn) e Márcia dos Santos Ferreira (Ufmt). A secretaria da
Anped distribuiu as cédulas para os representantes de sócios institucionais em condição
de votar. Após a votação, a comissão eleitora realizou a apuração dos votos, sendo eleita
Márcia dos S. Ferreira, com 54 votos. O prof. Jefferson agradeceu as candidatas e deu
boas vindas à Profª Márcia dos Santos Ferreira, como vice-coordenadora do Forpred.
No encerramento, destacou-se a importância dos coordenadores participarem da Sessão
temática do Forpred, cujo tema é Ética na Pesquisa.

