PLANO BIENAL DE TRABALHO DA DIRETORIA (2014/2015)
(Art. 15, inciso II do Estatuto da ANPEd)
APRESENTAÇÃO
A ANPEd, uma das principais associações científicas brasileira no campo da
educação, ao longo de seus 37 anos de existência construiu e consolidou uma
trajetória e uma prática acadêmico científica destacada, inserindo-se no processo
de luta política a favor de uma educação pública, democrática e de qualidade social
para todos. Nesse percurso, contribuiu para fomentar a investigação e para
fortalecer a formação pós-graduada em Educação, promovendo o debate entre
seus pesquisadores, bem como o apoio aos programas de pós-graduação. Nessa
direção, vem contando, por um lado, com os Grupos de Trabalho - GTs -, instâncias
de aglutinação e de socialização do conhecimento produzido pelos pesquisadores,
e, por outro, com o Fórum de Coordenadores – FORPRED –, instância articuladora
do debate de problemas institucionais, de discussão de diretrizes para o
desenvolvimento dos programas de pós-graduação, bem como de análise dos
procedimentos de avaliação estabelecidos pela CAPES. Mais recentemente, cabe
destacar o apoio dado ao desenvolvimento de um Fórum dos Editores dos
Periódicos em Educação (FEPAE), no sentido da sua organização e de seu
desempenho na socialização dos estudos e pesquisas da área.
Entendemos que essa trajetória e que esse intenso trabalho da Associação
precisam continuar, sobretudo no sentido de avançar no processo de incremento
da formação acadêmico-científica, da pesquisa e da pós-graduação no país, em
sintonia com os desafios a serem vencidos na educação no país.
Cabe destacar que, a ANPEd, ao longo de sua trajetória, vem trabalhando com base
nos princípios de participação democrática, de liberdade e de justiça social.
Contemporaneamente, a atuação da Associação ocorre em um contexto no qual a

sociedade brasileira vê crescer a expansão da formação pós-graduada, ao mesmo
tempo em que convive com milhões de brasileiros ainda analfabetos e
semialfabetizados. Constata-se, também, que grande contingente da população
brasileira vive em condições de miséria e de pobreza, decorrentes de diversas
formas, mecanismos e relações sociais que aprofundam as desigualdades e os
padrões de exploração. Diante desse quadro, a ANPEd vem se articulando cada vez
mais com as entidades organizadas da sociedade civil, comprometidas com a
democratização e a justiça social, buscando fortalecer ou construir mecanismos e
processos de luta que visem a promover uma sociedade mais justa e igualitária e a
construir uma educação de qualidade social para todos.
No contexto atual, a ANPEd está comprometida, em especial, por um lado, com as
questões referentes à melhoria da qualidade da educação no Brasil, em seus
diferentes níveis e modalidades, sobretudo por meio da construção da autonomia
das instituições educativas e da valorização dos trabalhadores da educação,
entendidos como agentes e intelectuais críticos e transformadores da realidade
escolar. Por outro lado, em relação aos programas de pós-graduação em educação,
a ANPEd vem buscando combater os processos de intensificação do trabalho
acadêmico-científico e de ampliação da competitividade entre docentes e
programas, ao mesmo tempo em que defende uma sólida formação acadêmica nos
cursos de mestrado e doutorado, uma produção acadêmica relevante, qualificada e
comprometida com a resolução dos problemas da sociedade e da educação
brasileira.
A agenda da pós-graduação e da pesquisa no Brasil, cada vez mais, tem se ampliado
e complexificado na medida em que o campo educacional é chamado a pensar e
contribuir para um projeto de sociedade comprometido com a superação das
desigualdades e com a justiça social. Além disso, destacam-se as alterações nos
processos de regulamentação e regulação das políticas, a ampliação e
diversificação de programas no âmbito da educação, a dinâmica avaliativa e as
políticas de fomento. Esse panorama requer de uma entidade como a ANPEd ações

avaliativas e propositivas, sobretudo, nas questões concernentes à relação
educação, ciência e tecnologia.
A ANPEd, mantêm ao longa do tempo a atuação na defesa de uma educação
pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. E o fez em todos os seus níveis,
suas etapas e modalidades, bem como na valorização da educação e das
aprendizagens que se produzem em diferentes espaços sociais. Tem assumido, em
sua construção histórica, importante protagonismo no campo educacional e nos
diferentes fóruns de discussão, avaliação e proposição de políticas.
Somos, neste final de 2013, 2.174 sócios individuais e 143 programas de pósgraduação em educação, dos quais 106 sócios institucionais, estatutariamente
associados à entidade e coordenados, no âmbito da ANPEd, pelo Fórum de
Coordenadores - FORPRED; atuantes nos 23 Grupos de Trabalho; na Revista
Brasileira da área de Educação; no Fórum de Editores de Periódicos em Educação;
nas comissões de trabalho; na efetiva participação da entidade em audiências
públicas, seminários e outras atividades correlatas. Vale ressaltar, ainda, a
ampliação da agenda internacional da entidade, em especial com a América Latina.
Nossa associação tem participação efetiva no Fórum Nacional de Educação; nas
conferências preparatórias à CONAE /2014; atua no debate aberto e propositivo
com agências de fomento, órgãos governamentais e universidades; bem como na
promoção de reuniões e grupos de trabalho específicos direcionados à avaliação da
agenda da educação, ciência e tecnologia e à valorização do conhecimento
produzido na área. No atual contexto de definição do novo Plano Nacional de
Educação, a necessidade da defesa da educação pública como direito torna-se
imprescindível, assim como o compromisso com a construção da democracia com
participação popular requer uma entidade engajada com as lutas dos movimentos
sociais na direção de uma sociedade justa, igualitária e plural.
Todos esses compromissos exigem da ANPEd um contínuo repensar sobre sua
atuação, de forma orgânica e descentralizada, em especial diante dos desafios que
se apresentam a partir da mudança do estatuto, que definiu as reuniões bianuais

de caráter nacional e as reuniões bianuais de caráter regional. Tal mudança
estatutária demanda uma ação mais efetiva da diretoria em parceria com os fóruns
regionais de pós-graduação.
Para a continuidade desse protagonismo, a participação dos associados,
individuais e institucionais, torna-se imprescindível o que exige de todas e todos
parcela de contribuição para a consolidação de um projeto coletivo de gestão para
o biênio 2013-2015.
Considerando o histórico de atuação e lutas da ANPEd, pretendemos dar
prosseguimento às ações de:
- posicionamento político na defesa do direito a educação, da pesquisa e da
pós graduação em educação dentro dos fóruns de debates institucionais
relacionados à educação;
- participação na construção de planos nacionais como Política de Estado:
Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
Sustentável – 2011/2020, Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) – 2011-2020 e
Plano Nacional de Educação – 2011-2020, desenvolvendo processos de
acompanhamento e avaliação dessas ações;
- garantia de cooperação com agências de fomento para incremento da
distribuição equitativa de bolsas e recursos, visando à superação das
desigualdades entre as áreas do conhecimento e regiões;
- luta pelo aumento de financiamento para pesquisas no campo da
educação; e
- interlocução entre a ANPEd e demais associações de pesquisa nacionais e
internacionais.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Com base nos princípios acima expostos, a Diretoria apresenta seu Plano de
Trabalho para o biênio de 2014/2015, reiterando seu compromisso com a

qualificação e o desenvolvimento da pós-graduação na área e com a luta por uma
educação pública, democrática e de qualidade para todos.
Nesse cenário, o presente plano inclui as seguintes ações estratégicas:
1. Informar e divulgar as atividades da ANPEd
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Dar continuidade ao processo de socialização das ações da
ANPEd junto aos associados individuais e institucionais
Período de execução: 2014/2015
2. Ampliar o quadro de associados da ANPEd
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Dar continuidade ao processo de divulgação das atividades da
Associação, tendo em vista a ampliação do quadro de associados individuais e
institucionais
Período de execução: 2014/2015
3. Modernizar e atualizar o portal da ANPEd
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Dar continuidade ao processo de atualização do Portal da ANPEd,
sobretudo das ações desenvolvidas pela Diretoria, das Reuniões (nacional e
regionais), dos GTs e do FORPRED
Período de execução: 2014/2015
4. Desenvolver convênios com órgãos públicos
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Dar continuidade aos convênios estabelecidos e promover a
ampliação de parcerias, tendo em vista a realização de pesquisas,
fortalecimento da pós-graduação, realização de reuniões e outras atividades
acadêmico-científicas da Associação
Período de execução: 2014/2015
5. Oferecer condições para a produção e a distribuição da Revista RBE
Coordenação: Diretoria da ANPEd, Editor e Comissão Editorial

Justificativa: Garantir a periodicidade da RBE e preservar sua qualidade
Período de execução: 2014/2015
6. Incrementar o acervo da ANPEd
Coordenação: Diretoria da ANPEd e PROEDES/UFRJ
Justificativa: Preservar a memória da ANPEd
Período de execução: 2014/2015
7. Ampliar a articulação com instituições do campo da educação e das ciências e
tecnologias
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Promover o intercâmbio e a cooperação com associações
científicas e entidades congêneres nacionais, com o objetivo de assegurar a
participação na formulação e no desenvolvimento da política educacional e da
ciência e tecnologia do país, especialmente no tocante à pós-graduação e à
pesquisa. Destaca-se também a necessária participação no processo de
reorganização do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP)
Período de execução: 2014/2015
8. Fortalecer o processo de ampliação dos intercâmbios internacionais com
associações e instituições do campo da educação e das ciências e tecnologias
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Promover o intercâmbio e a cooperação com associações
científicas e entidades congêneres de outros países
Período de execução: 2014/2015
9. Acompanhar e avaliar as ações e políticas governamentais no campo da
educação e das ciências e tecnologias
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Acompanhar e avaliar as ações e políticas governamentais
(inclusive dos poderes legislativo e judiciário) no campo da educação e das
ciências e tecnologias, visando à participação da ANPEd na definição de
políticas públicas e no desenvolvimento de pesquisas no país
Período de execução: 2014/2015

10. Ampliar a participação da ANPEd na definição de políticas de avaliação e
financiamento da pesquisa e da pós-graduação em educação
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Agir junto às agências de coordenação, avaliação e de
financiamento da pós-graduação e da pesquisa no país, procurando garantir a
participação democrática das bases nas decisões
Período de execução: 2014/2015
11. Apoiar e acompanhar as ações do FORPRED e dos Grupos de Trabalho
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Zelar pelo interesse dos associados institucionais e individuais e
fortalecer a pesquisa e pós-graduação no país. Garantir a discussão de
questões emergentes da pós-graduação
Período de execução: 2014/2015
12. Apoiar e acompanhar as reuniões regionais da ANPEd
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Apoiar, participar e acompanhar todo o processo de
planejamento e realização das reuniões regionais da Associação
Período de execução: 2014/2015
13. Garantir o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Aperfeiçoar os mecanismos de gestão administrativa da
Secretaria. Ampliar e modernizar a infraestrutura e equipamentos da sede
Período de execução: 2014/2015
14. Elaborar, submeter ao Conselho Fiscal e socializar a prestação de contas
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Ampliar os mecanismos de divulgação da prestação de contas da
entidade
Período de execução: 2014/2015
15. Organizar e acompanhar a 37ª Reunião Anual
Coordenação: Diretoria da ANPEd

Justificativa: avaliar e encaminhar as deliberações da 36ª RA e organizar a 37ª
RA
Período de execução: 2014/2015
16. Apoiar e acompanhar as ações do Fórum de Editores de Periódicos da área da
Educação - FEPAE
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Zelar pela valorização dos periódicos da área da educação e pelo
seu reconhecimento em nível nacional e internacional
Período de execução: 2014/2015
17. Acompanhar, informar e promover o debate crítico acerca das políticas de
educação
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Acompanhar e promover o debate crítico acerca das políticas de
educação, tendo em vista o envolvimento dos associados e a melhoria das
políticas públicas na área
Período de execução: 2014/2015
18. Viabilizar condições para que se estruturem as mudanças decorrentes das
decisões definidas em Assembleia Geral relativas à mudança do Estatuto da
Associação.
Coordenação: Diretoria da ANPEd
Justificativa: Cumprir o novo estatuto aprovado em assembleia extraordinária
Período de execução: 2014/2015

