GESTÃO RESISTÊNCIA E MOVIMENTO (2015-2017)
Relatório de atividades da Diretoria – dezembro de 2015 a dezembro de 2016

Apresentar as atividades da diretoria da ANPEd ao longo de 2016 permite uma mirada
mais sistemática sobre os desafios da associação em um ano de grave crise institucional, política
e social na sociedade brasileira. Assim, retomamos aqui os compromissos assumidos no “Plano
Bienal de Trabalho da Diretoria” para possibilitar um balanço coletivo da atuação desta gestão.
Cabe resgatar daquele documento os compromissos desta gestão:
●

A defesa do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade e a
defesa da pesquisa e da pós-graduação em educação em todos os espaços, destacando os
fóruns de debates institucionais específicos;

●

A defesa da gestão democrática e participativa da política educacional em todos os
espaços institucionais;

●

A participação no debate, acompanhamento e avaliação dos 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 – 2014/2024, desenvolvendo
processos de acompanhamento e avaliação dessas ações;

●

A defesa da qualidade da pesquisa e da pós-graduação, no diálogo e na construção de
cooperação com agências de fomento, visando à superação das desigualdades e
assimetrias entre as áreas do conhecimento e regiões;

●

A defesa do aumento e democratização do financiamento para pesquisas no campo da
educação;

●

A interlocução entre a ANPEd e demais associações científicas de pesquisa e pósgraduação, nacionais e internacionais; e,

●

A interlocução da ANPEd com os movimentos sociais organizados em defesa da
educação pública no país.

A estes princípios o ano de 2016 exigiu que se explicitasse, de forma contundente, a
defesa da democracia e de políticas públicas voltadas à superação da desigualdade no país. O
balanço mais geral dos acontecimentos nos faz antever a abertura de um ciclo com muitas
dificuldades para a educação pública, o que certamente exigirá de todos mais organização e
disposição ao diálogo e a resistência. Assim, é pertinente olharmos de maneira mais detalhada o
que foram nossas ações neste período. O presente relatório está organizado a partir das ações
estruturantes apresentadas no “Plano Bienal de Trabalho da Diretoria”.
Ações estruturantes e atividades realizadas.
Garantir e consolidar as condições de diálogo democrático na organização e gestão da
Anped.
As condições de diálogo são um princípio da ANPEd, mas algumas atividades
contribuíram para sua efetividade:

- Realização da reunião com os coordenadores de Grupos de Trabalho (GTs) para a
organização da 38ª Reunião Nacional, bem como a discussão inicial da minuta de
regulamentação dos GTs que deverá ser apresentada na assembléia de 2017. Data: 30 e
31 de agosto de 2016. Local – Curitiba/ UFPR;
- Comunicação contínua com os coordenadores dos GTs pela lista de e-mails,
ampliando o fluxo de informação entre diretoria e GTs;
- Considerando a avaliação da conjuntura política do País, construímos uma agenda
coletiva de trabalho visando o planejamento da atuação da ANPEd no cenário nacional.
Para tanto foram realizadas 6 reuniões de diretoria: 09 de dezembro de 2015 (Sede/Rio
de Janeiro); 02 e 03 de março de 2016 (Sede/Rio de Janeiro); 26 e 27 de abril de 2016
(Sede/Rio de Janeiro); 22 de junho de 2016 (Sede/ Rio de Janeiro); 29 de agosto de
2016 (UFPR/Curitiba); 05 e 06 de dezembro de 2016 (UECE/Fortaleza).
- Desenvolvimento de política de apoio a atividades científicas dos Grupos de Trabalhos
da ANPEd, publicizada com os associados por meio do Memorando ANPEd nº
11/2016. Foi assegurado, no referido ano, aporte financeiro no valor de R$ 2.000,00
para os GTs que solicitaram o apoio, no caso os GTs 11, 9, 8, 6 e 5.
Trabalhar de forma articulada com o FORPRED e o FEPAE, visando o
aperfeiçoamento da pós-graduação, da pesquisa e da divulgação científica por meio dos
veículos de publicação na área.
Diálogo constante com a coordenação do FORPRED e do FEPAE foi fundamental para
a organização das reuniões regionais da ANPEd e para o acompanhamento das políticas
de pós-graduação em educação em todo o território nacional. Destacam-se as atividades:
- Realização de reunião com coordenador do FORPRED e com Representante da
CAPES (skype). Data: 27 de abril de 2016. Local: Rio de Janeiro/ Sede ANPEd;
- Realização de reunião com coordenador e vice coordenador do FORPRED e com
Representante da CAPES (skype). Data: 14 de setembro de 2016. Local: Goiânia/
UFGO;
- Participação da diretoria nas reuniões das regionais do FORPRED para apresentação
das atividades em curso na ANPEd: Forpred Sudeste – 10 de julho. Local:
Vitória/UFES; Forpred Sul – 24 de julho. Local: Curitiba/UFPR; Forpred Nordeste – 20
de setembro. Local: Teresina/ UFPi; Forpred Norte – 18 de outubro. Local: Belém/
UFPA; Forpred Centro-Oeste – 07 de novembro. Local: Brasília/ UNB;
- Participação nas reuniões das regionais do FORPRED para acompanhar o debate em
torno dos documentos de área, as quais ocorreram no segundo semestre de 2016;
- Audiência Pública na Câmara dos Deputados, com a representação da ANPEd, da
CAPES e do FOPROP, a partir de demanda da ANPEd à Comissão de Educação, para
discussão da política de financiamento da pós-graduação. Data: 30 de agosto. Local:
Brasília/ Câmara dos Deputados;

- Participação de representação da diretoria da ANPEd no III Fórum Nacional dos
Mestrados Profissionais em Educação, ocorrido de 09 a 11 de abril de 2016, na
UNINOVE, São Paulo;
- Participação de representação da diretoria da ANPEd nas reuniões do FEPAE: no VIII
Encontro de Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e Nordeste,
ocorrido em Teresina/PI, de 28 a 29/04; no encontro do FEPAE/Sudeste, ocorrida em
São Paulo (Auditório da Fundação Carlos Chagas), dia 19/08; no encontro FEPAE/Sul,
ocorrido em Curitiba, dia 24 de julho;
- Elaboração de projeto para o Edital PAEP 2016 visando à captação de recursos para a
realização do “Seminário O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação brasileira: desafios
para a qualidade na área de Educação no novo milênio”, previsto para os dias 4 e 5 de
abril de 2017.
Definir estratégias de comunicação que possibilitem ampliar o alcance da ANPEd e da
produção científica da área na sociedade brasileira via fortalecimento e aprimoramento do
Portal da ANPEd e com ações articuladas a outras formas de comunicação e
disseminação.
A ANPEd mantém portal na internet (www.anped.org.br) que funciona com espaço de
divulgação das ações da Diretoria, de suas instâncias (FORPRED, FEPAE e Grupos de
Trabalho), além de canais nas mais importantes redes sociais: Facebook, Twitter,
Instagram e Youtube. O setor de Comunicação tem se destacado na produção de artigos e
reportagens de caráter jornalístico. No ano de 2016, além do jornalista João Marcos
Veiga, atuaram as estagiárias Tatiana de Carvalho Oliveira, Camilla Shaw e Amanda
Oliveira. O Primeiro Secretário, Paulo Carrano, supervisionou o trabalho de
comunicação e jornalismo da ANPEd e também contribuiu com a produção de matérias
jornalísticas e vídeos de entrevistas. Além da produção diária de notícias e divulgação de
eventos, a equipe de Comunicação produziu seis boletins como publicação seriada no
ano de 2016. Sendo três deles especiais, a saber: "Conquistas em Risco" (Maio/2016);
"Resistências" (Agosto/2016); "Educação Infantil" (Novembro/ 2016).
O ano de 2016 confirmou a tendência de ampliação do interesse no Portal registrada nos
últimos três anos. Houve aumento de 78,42% no acesso de usuários ao Portal da ANPEd
em comparação ao ano de 2015. Em 2015 foram 200.953 acessos enquanto, em 2016, o
número de acessos ao Portal atingiu o número 559.222. E, na mesma medida, houve
aumento de 50,85% nas visualizações de páginas, 774.402 (2015) e 1.168.172 (2016).
No Facebook, a página da ANPEd contava com 7.587 “curtidas” em 01/01/2016. Em
31/12/2016 o número de curtidas chegou a 17.660, evidenciando o crescente interesse
dos usuários dessa grande rede social nas notícias divulgadas pela ANPEd. No Twitter a
ANPEd chegou ao número de 559 seguidores.
Em 2016 foi finalizada a migração definitiva do Portal da ANPEd, iniciada em 2015,
para um novo servidor e utilização de outra linguagem de programação (PHP), mais
acessível, e também organizada em programa de gerenciamento de conteúdo de acesso
livre (open Source). A migração do portal surge como uma necessidade para sanar, em
definitivo, os problemas de usabilidade, estabilidade e navegação que o site na web
apresentava.

Outra ação importante iniciada em 2016 foi o desenvolvimento de um sistema de gestão
de informações. Estruturado em software livre, o sistema permitirá: a) Gerenciamento de
Associados da ANPEd; b) Gerenciamento de Eventos/Atividades; c) Gestão Financeira;
d) Gerenciamento de Mala Direta; e) Votação Eletrônica; f) Produção de Relatórios. O
software administrará os dados da ANPEd no escopo acadêmico, administrativo e
financeiro, gerenciando dos dados cadastrais dos associados, eventos, o controle
financeiro, o controle de pagamentos com emissão e baixa de boletos, o gerenciamento
de mala direta por associados e submissão de trabalhos, pôsteres e minicursos, assim
como todo o processo de avaliação.
Ampliar o quadro de associados da ANPEd, de modo a fortalecer a entidade.
As mudanças no estatuto da ANPEd, que resultaram em uma nova diretriz de
organização para suas reuniões científicas regionais, impulsionaram uma ampla
mobilização e crescimento da associação em 2016. Os dados de 2016 evidenciam a
ampliação da associação e a efetividade da organização regional dos encontros
científicos, conforme mostra o Quadro 1, que traz um histórico das filiações nos oito
últimos anos.
Quadro 1: ANPEd - Série histórica do número de associados institucionais e individuais
- 2009/2016.
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A atualização das normas e do processo de ingresso de novos sócios institucionais foi
outra ação realizada nesse ano, que aconteceu com duas entradas anuais e com submissão
da proposta por meio de formulário eletrônico.
Desenvolver projetos, convênios e ações com órgãos públicos que se coadunem com a
perspectiva e compromisso de fortalecimento da pesquisa em educação.
- Durante o ano de 2016 foi executada a parte final do Convênio com a SECADI, que foi
efetivado pela Fundação da Universidade Federal de Goiás. Os recursos do convênio em
2016 possibilitaram: apoio à realização das cinco reuniões científicas regionais nas
cidades Vitória, Curitiba, Belém, Teresina e Brasília; premiação a 08 periódicos em 2016
que tinham como foco o tema da diversidade; publicação de dois livros com artigos
ligados ao tema da diversidade; apoio às reuniões da diretoria e da Reunião Conjunta
entre Coordenadores de Grupo de Trabalho, Forpred Nacional, Fepae Nacional, Comitê
Científico e Diretoria da ANPEd.
- Assinatura do Protocolo de Colaboração com a Sociedade Portuguesa de Ciências da
Educação (SPCE). Local: Viseu/Portugal Data: 07 de outubro de 2016 e, na mesma
oportunidade, representação da ANPEd, a convite da SPCE, na mesa redonda
“Globalização, políticas e agendas nacionais e transnacionais da educação: que

contingências fronteiriças e diálogos (im)possíveis?”. Coordenação: Paulo Dias,
Universidade Aberta. Oradores: Fátima Antunes, Universidade do Minho, e Mário Luiz
Neves de Azevedo, ANPEd.
- Assinatura do protocolo de colaboração com o Fórum da Gestão do Ensino Superior nos
Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES). Local: UNICAMP, São Paulo. Data:
30 de novembro.
- Participação no WERA Meeting em Taiwan, e representação da ANPEd na Mesa:
Perspectives on Education Research in the Americas - Chair: Felice J. Levine, American
Educational Research Association, United States, Pedro Flores-Crespo, Universidad
Autonoma de Querétaro, Mexico, Geovana Mendonça Lunardi Mendes, University of the
State of Santa Catarina (UDESC/ANPEd), Brazil, Lori Diane Hill, American Educational
Research Association, United States.
Dar continuidade às ações que garantam condições para a produção, a divulgação e a
circulação, nacional e internacional, da Revista Brasileira de Educação – RBE.
- Reunião com Editores e Conselho Científico da RBE para a transição dos Editores, em
abril de 2016.
- Acompanhamento e suporte pela Diretoria das ações de migração do sistema impresso
para o sistema online da Revista.
- Análise, avaliação e contratação de nova empresa para a implementação da Revista no
formato exclusivamente digital.
Apoiar e fortalecer a organização das Reuniões Científicas Regionais da ANPEd.
O apoio à organização das reuniões científicas regionais foi uma prioridade de 2016. A
disponibilização do sistema de submissão de trabalho, o uso da estrutura da ANPEd para
recebimento das inscrições e o apoio financeiro para passagens e diárias nas 5 regionais
foram as ações de infraestrutura possíveis nesse ano.
A ANPEd também organizou uma ação específica da comunicação com ampla
visibilidade no seu Portal para as regionais. Em todas as regionais a diretoria da ANPEd
participou com a presença do vice-presidente da regional, a presidenta e o primeiro
secretário, que tem sido responsável pela política de comunicação. Em todas as regionais
o jornalista esteve presente para a cobertura do evento e os dois prestadores de serviço
vinculados ao Sistema ANPEd estiveram a disposição para dar suporte a secretaria dos
eventos.
Organizar a 38ª Reunião Científica Nacional da ANPEd.
A 38ª Reunião Científica Nacional da ANPEd acontecerá de 1 a 5 de outubro de 2017,
na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luis, com o tema “Democracia
em risco: a pesquisa e a pós-graduação em contexto de resistência”. Ao longo do ano
foram realizadas diversas atividades no sentido de viabilizar sua realização:
- 23 a 24 de fevereiro de 2016: Primeira visita técnica a São Luiz visando a averiguar e
discutir as condições da UFMA para receber a reunião nacional. Nesta ocasião, além da
visita a toda a estrutura da universidade, a comissão local organizou uma reunião com

as secretarias de educação, Fundações de Apoio, Pró-Reitoria e Reitoria da
Universidade que possibilitou um bom debate sobre as condições necessárias a recepção
da reunião nacional da ANPEd;
- 19 e 20 de maio de 2016: Segunda visita técnica realizada com o objetivo de conhecer
a rede hoteleira e fazer um contato inicial com possíveis fornecedores locais;
- Participação dos coordenadores locais da 38ª RN da ANPEd na reunião Conjunta de
Coordenadores de GTs, Comitê Científico e Coordenação do FEPAE, ocorrida em
Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, nos dias 30 e 31 de agosto, quando foi
realizado a apresentação da sede da reunião e um relato das visitas técnicas;
- Contratação do serviço para criação e desenvolvimento do projeto de identidade visual
da 38ª Reunião Nacional da ANPEd;
- Elaboração de projetos de financiamento da 38ª Reunião Nacional da ANPEd para
captação de recursos junto às agências de fomento a pesquisa.
Atuar junto às agências de fomento e apoiar o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas (FCHSSA) na defesa da área da educação e no fortalecimento da
pesquisa no Brasil.
- Participação na reunião do FCHSSA durante a reunião da SBPC.
- Participação na reunião do FCHSSA com a presidência do CNPq.
- A ANPEd assumiu a coordenação do Fórum, decisão forjada a partir de uma avaliação
do conjunto das associações sobre a necessidade de um esforço mais concentrado de
articulação do FCHSSA, sendo necessário uma pessoa dedicada especialmente a esta
atividade. Assim, a diretoria convidou o professor Luciano Mendes, com base na
indicação coletiva do Fórum, para assumir esta tarefa. A ANPEd, desde então, tem dado
suporte ao funcionamento do Fórum.
Acompanhar e intensificar o debate sobre ética na pesquisa junto a Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa e do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.
- Indicação da nova coordenação da Comissão de ética da ANPEd, assumida a partir de
2016 por Carlos Eduardo Ferraço (UFES).
Realização do Seminário "Ética e Pesquisa em Educação”, dias 29 e 30 de setembro, no
Auditório Paulo Freire da UniRio/RJ - Centro de Ciências Humanas (CCH). Um dos
encaminhamentos desse evento foi à elaboração de um documento de referência sobre
ética na pesquisa para a área.
Retomada das atividades da Comissão de ética da ANPEd a partir da definição de uma
subcomissão para elaborar um documento preliminar de referência sobre ética na
pesquisa em Educação, equipe constituída no Seminário ocorrido no Rio de Janeiro. Esta
subcomissão, composta pelos profs. Carlos Eduardo Ferraço (UFES), Antonio Carlos
Amorim (UNICAMP), João Batista Carvalho Nunes (UECE), Jefferson Mainardes
(UEPG) e Isabel Carvalho (PUC/RS), vem trabalhando desde então e se reunirá na
Universidade Federal do Paraná, nos dias 01 e 02/6/2017, para finalizar o documento
preliminar a ser socializado nos diferentes grupos e comissões que constituem a ANPEd e

junto aos demais associados e entidades da área. O intuito é apresentar essa discussão na
assembléia da 38ª reunião nacional da Associação.
Acompanhamento e apoio as atividades do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas, inclusive com a presença de um associado da ANPEd em sua
presidência. Essa articulação tem possibilitado fortalecer a área da Educação na discussão
da ética na pesquisa e demais temas afeitos ao Fórum.
Fortalecer as ações de preservação da memória da ANPEd pelo incremento e divulgação
do acervo da Associação.
No ano de 2015 a ANPEd assinou termo de cooperação com a UFRJ/PROEDES. Em
2016 o PROEDES concluiu, com apoio financeiro da ANPEd (R$ 2.000,00), a elaboração
do catálogo de séries históricas de documentos que podem ser consultados por
pesquisadores na sede do PROEDES/UFRJ.
A equipe de Comunicação e Jornalismo deu prosseguimento ao projeto “Memória
ANPEd” que consiste na realização de entrevistas gravadas em vídeo com associados que
contribuíram de forma destacada para a história da ANPEd. Em 2016 foram realizadas
entrevistas com a ex-presidente da Associação, Nilda Alves e com ex-diretor Antonio
Cabral Neto. O conjunto de entrevistas pode ser acessado no espaço “Memória ANPEd”
criado
no
canal
de
vídeos
do
Portal.
Disponível
em:
http://www.anped.org.br/canal/memoria-anped.
A reestruturação do Portal da ANPEd, dentre outras funcionalidades, permitiu a
integração dos conteúdos de memória da Associação numa biblioteca de objetos digitais
(textos, áudios, vídeos e fotografias). A produção dos GTs (trabalhos, vídeos, pôsteres,
minicursos e relatórios), por exemplo, antes dispersas nos sites dos diferentes encontros
regionais, encontra-se agora integrada nos respectivos espaços do GTs no Portal.
Biblioteca Digital é integrada com o portal e disponibiliza documentos e textos da ANPEd
de forma concentrada e organizada. Conta com ferramentas de busca interna e também
com a possibilidade de referenciar os documentos no portal, sendo assim, uma fonte
externa (para o público em geral) e interna (equipe de trabalho e comunicação) de toda a
Memória Digital da ANPEd. A biblioteca é permanentemente atualizada e no momento da
elaboração
deste
relatório
contava
com
3.324
itens.
Ativa
em:
http://www.anped.org.br/biblioteca.
Ampliar e fortalecer a articulação entre a ANPEd e os profissionais da Educação Básica.
- Campanha “Aqui já tem currículo - o que criamos na escola”: a ANPEd abriu espaço em
sua página na web para professores e estudantes de todo o Brasil narrarem, por meio de
vídeos, experiências curriculares que desenvolvem e vivenciam na escola.
- Realização do Seminário Nacional ANPEd: Escola sem partido. Local: UNIRIO/RJ.
Data: 30/09.
- Realização do Seminário “A base em questão”, reunindo associações de pesquisa nas
áreas de ensino. Data: 25 de abril. Local: UNIRIO/RJ.

- Participação no programa “Salto para o Futuro” para discutir a BNCC. Local: Rio de
Janeiro. Data: 14 de junho.
- Participação de representação da ANPEd na 68ª Reunião Anual da SBPC, na Mesa:
Currículo, juventude e cotidiano escolar: entre conceitos e experiências. Local: UFSB/BA.
Data: 06 de julho.
- Participação de representação da ANPEd na criação da “Frente Estadual de Mato Grosso
do Sul conta a Lei da Mordaça” em Campo Grande. Data: 20 de setembro. Local: Mato
Grosso do Sul.
- Participação em Audiência Pública na Comissão de Educação do Senado Federal que
discutiu o “Papel Estruturante do Programa Institucional do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)”. Local: Senado Federal, em Brasília. Data: 24 de
fevereiro.
- Participação em reunião técnica no INEP para discussão das contribuições da ANPEd ao
documento “Linha de Base” que haviam sido enviadas no período da consulta pública.
Local: Brasília. Data: 11 e 12 de abril.
- Participação na audiência do Conselho Nacional do Ministério Público sobre “O custeio
constitucionalmente adequado da educação e da saúde e o papel do Ministério Público
diante da crise fiscal e da necessidade de equilíbrio federativo”. Local: Brasília. Data: 18 de
abril.
- Participação no Seminário do INEP “O Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica e o Plano Nacional de Educação". Local: Auditório do INEP em Brasília. Data: 05
de maio.
- Participação na "II Plenária Nacional de Educação em defesa da democracia da garantia
da Educação Pública e gratuita como direito e dever do Estado, do cumprimento do PNE e
do desenvolvimento soberano do Brasil". Local: Brasília. Data: 08 de junho.
- Representações nos Fóruns Estaduais de Educação com participações nas reuniões
sistemáticas do Fórum, como é o caso de Santa Catarina.
- Participação em eventos do Fórum Estadual em Defesa do PIBID em Santa Catarina, em
setembro e dezembro de 2016.
Outras atividades
- Participação em Mesa das entidades de estudos e pesquisas em educação durante o evento
III Seminário Nacional de Administração da Educação, Encontro Estadual da Associação
Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) e Encontro do Programa de
Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME). Local: Universidade Federal
do Piauí. Teresina. Data: 05 de maio.
- Mesa com entidades da área de humanidades no Encontro da Associação de Pesquisa em
Língua e Lingüística (ANPOLL). Local: Campinas/SP. Data: 30 de junho.
- Participação da ANPEd, articulada com a ANPAE e a ABRAPEC, na mesa Políticas
Públicas, PNE e Sistema Nacional de Educação: desafios e perspectivas, na 68ª reunião da

SPBC. Local: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro, BA. Data:
04 a 07 de julho.
- Participação da ANPEd, articulada com a ANPAE e a ABRAPEC, na mesa Currículo,
Juventude e cotidiano escolar: entre conceitos e experiências. Local: 68a reunião da SPBC
- 68a reunião da SPBC. Data: 04 a 07 de julho.
- Participação na mesa com associações de estudos e pesquisas na abertura do evento da
FINEDUCA. Local: São Paulo. Data: 21 de julho.
- Participação na Mesa das entidades de estudos e pesquisas em educação durante o evento
da LusoBrasileiro da ANPAE. Local: Goiânia. Data: 15 de setembro.
- Participação na mesa de abertura do Intercrítica. Local: Curitiba. Data: 28 de setembro.
- Participação na mesa “Política Educacional Brasileira – desafios estratégicos da
ANPED”. Local: PUC, Campinas. Data: 17 de outubro.
- Participação na mesa Política Educacional Brasileira – desafios estratégicos da ANPEd.
Local: PPGE da UFAC, Rio Branco. Data: 09 de novembro.
- Participação no I Seminário Ética em Pesquisa: Práticas, perspectivas e campos do
conhecimento. Local: PROPPi/UFF. Data: 07 de abril.
Manifestos, cartas, notas públicas
- Manifesto de indignação e repúdio do GT 22 (Educação Ambiental) da ANPEd ao Edital
do Prêmio Vale-Capes de Ciências e Sustentabilidade, publicada em 21/02/2016.
- Manifesto: Quando a democracia corre risco o Direito à Educação também é atacado!,
publicado em 09/05/2016.
- Manifesto de entidades nacionais de educação sobre o governo provisório
(ABDC/ANFOPE/ANPAE/ANPEd/CEDES/FÓRUMDIR), publicado em 17/05/2016.
- Manifesto contra o corte nas bolsas de Iniciação Científica no âmbito do CNPq, publicada
em 09/08/2016.
- Manifesto do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio sobre a Medida
Provisória, publicado em 23/09/2016.
- Manifesto: ANPEd condena a repressão violenta à manifestação legítima, publicado em
30/11/2016.
- Nota pública: ANPEd em apoio à greve da UERJ,publicada em 16/06/16.
- Nota de repúdio: Solidariedade da ANPEd com a Universidade Estadual de Goiás e o
Presidente da ANPUH-GO, publicada em 03/11/2016.
- Nota de Pesar e de defesa da educação pública, da democracia e do direito a lutar pelos
próprios direitos, publicada em 25/10/2016.

- Nota pública da ANPEd sobre a Medida Provisória do Ensino Médio, publicada em
23/09/2016.
- ANPEd envia carta ao presidente da Capes solicitando explicações sobre cortes de "bolsas
ociosas" na Pós-Graduação, publicada em 05/04/16.
- Carta da ANPEd ao Ministro da Educação sobre a escolha do novo presidente do INEP,
publicada em 08/03/16.
- Carta da ANPEd para autoridades estaduais sobre a PEC nº19/206, que reduz em 50% o
orçamento da FAPERJ, publicada em 03/03/16.
- ANPEd lança nota sobre veto presidencial à Lei que trata da avaliação escolar indígena,
publicada em 30/01/2016 .

