
 
 
  
 
RELATÓRIO DA REALIZAÇÃO DA 12ª REUNIÃO CIENTÍFICA REGIONAL 

DA ANPED – SUDESTE 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A resolução 1/2015, aprovada no ano de 2015, na Assembleia Geral da 
ANPED, realizada em Florianópolis, trouxe orientações para a organização 
das reuniões regionais e também o desafio para se pensar formas de 
articulação entre as regionais e a nacional.  
 
As reuniões regionais de 2016 são as primeiras com o novo formato definido 
pela nova resolução. Portanto, a 12ª Reunião Científica Regional da ANPED 
– Sudeste, por meio da coordenação geral e local, buscou seguir os novos 
delineamentos apontados na Resolução 1/2015. Mesmo com todo o esforço 
para fazer jus ao que fora aprovado em Assembleia, a coordenação do 
evento encontrou algumas dificuldades para materializar na prática o que fora 
definido pela nova normatização. 
 
Como se trata de uma nova experiência de organização para as regionais, 
elaboramos este relatório que tem por objetivo apresentar a Diretoria da 
ANPED e ao FORPRED os procedimentos adotados pela Coordenação Local 
do Evento e os desafios que se anunciaram em cada etapa de  organização 
da ANPED-Sudeste no ano de 2016. Esperamos com o relatório contribuir, 
de alguma forma, com as coordenações de reuniões futuras quanto a 
programação de ações que possam aproximar os programas da região e 
fortalecer as Reuniões Regionais e a própria Associação Nacional. 
 
No relatório apresentamos, sob a forma de quadro, um descritivo das etapas 
de organização da 12ª Reunião Científica Regional da ANPED – Sudeste, os 
encaminhamentos dados para operacionalização de cada etapa e os 
dificultadores que a comissão local encontrou no processo de realização da 
Reunião Regional no ano de 2016. Por fim, apresentaremos um prévio 
demonstrativo financeiro de despesas e receitas do evento até o presente 
momento. 
 
A ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO 
 
Vale pontuar que todas as ações e movimentos para organização da 12ª 
Reunião da Região Sudeste foram apresentadas pela lista do Forpred-



 
 
Sudeste. Foi enviada pela lista a proposta inicial em que estavam colocadas 
proposições para as mesas, para o tema central, para os Gts, forma de 
submissão e de avaliação dos trabalhos.  
 
A coordenação local recebeu as sugestões pela lista do Forpred sudeste, que 
foram analisadas, considerando as datas limites postas para cada consulta, 
uma vez que as definições da lista eram primordiais para a realização de 
novas tarefas da organização do evento.  
 
É importante destacar que a organização do evento exige um cronograma 
que precisa levar em conta uma série de ações compartilhadas que, por sua 
vez, demandam pontualidade nas respostas, para que não haja 
comprometimento da realização do próprio evento.  
 
Assim, seguindo essa dinâmica, as sugestões de nomes encaminhadas pelos 
coordenadores para ad hocs, CC, coordenações de Gts e mesas foram 
coletadas e organizadas em um único quadro. A comissão local trabalhou 
com os critérios de recorrência e diversidade institucional nas 
indicações de nomes para cada categoria mencionada anteriormente. 
Em seguida, foram enviadas cartas-convites, seguindo os critérios, para 
cada categoria. Não trabalhamos com auto indicação de nomes.  
 
Urge ressaltar que grande parte dos nomes indicados pelos programas não 
eram associados da ANPED, vários nomes receberam o convite e não 
responderam, alguns não aceitaram, mas continuamos a respeitar as 
indicações enviadas e com os mesmos critérios de recorrência e diversidade 
institucional.  
 
Foi criada uma secretaria para a 12ª Reunião no PPGE/UFES para subsidiar 
as ações da coordenação local. Para a secretaria do evento, foi destacado 
um servidor do PPGE e mais um estagiário para responder (por e mail e por 
telefone) a todas as demandas do evento em tempo hábil. O site do evento 
foi criado e é mantido pela secretaria, divulgando todas as informações e 
cronogramas.  
 
 
 
 
QUADRO DESCRITIVO DAS ETAPAS, DOS ENCAMINHAMENTOS E DOS 
DIFICULTADORES 
 
 



 
 
 

ETAPAS ENCAMINHAMENTOS DIFICULTADORES 

   

I - Elaboração da Proposta 
de organização da 12a 
Reunião pela comissão 
organizadora local 
 
(Dezembro de 2015) 

Leitura e estudo da 
Resolução 1/2015  
 
Mapeamento das condições 
de espaço físico e de 
calendário na UFES 
 
Elaboração de pré-projeto de 
realização da Reunião 
 
Divulgação do Pré-Projeto de 
realização pela lista do 
Forpred Sudeste 
 
Sistematização das 
contribuições enviadas pela 
Lista 
 
Finalização do Projeto de 
Realização 
 

 
Algumas 
contribuições/sugestões  
dadas pelos coordenadores 
pela lista do Forpred não 
levavam em conta a 
capacidade física e as 
condições objetivas da 
instituição que sedia o 
evento. 
 
Ausência de reunião no 
Forpred, no ano de 2015, de 
reuniões regionais para tratar 
especificamente da 
organização da reunião 
regional. 
 
 
 
 

II - Organização das formas 
de operacionalização do 
Projeto da Reunião na UFES  
 
(a partir de Fevereiro de 
2016) 
 
(março/abril/maio de 2016) 

Diálogos com a 
administração da UFES para 
apoio 
 
Organização da comissão 
Local em reunião do 
colegiado do PPGE/UFES 
 
Levantamento de nomes 
pela lista do Forpred-
Sudeste para compor o 
Comitê Científico por meio 
de consulta  
 
Levantamento de nomes 
pela lista do Forpred-
Sudeste para compor a 
Coordenação de Gts  
 
Levantamento de nomes 
pela lista do Forpred-
Sudeste para compor o 
Grupo de Avaliadores Ad 
hocs  
 
Levantamento de nomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morosidade em envio de 
indicações de nomes para 
composição da organização 
final de CC, Ad hocs, 
Coordenadores de GTs, 
palestrantes e 
conferencistas. 
 
Muitos nomes indicados não 
aceitaram porque não eram 
associados e nem queriam 
ser associados da ANPED. 
 
Muitos nomes indicados 
demonstraram 
estranhamento pela 
indicação porque não 
participam da  ANPED. 



 
 

pela lista do Forpred-
Sudeste para compor 
palestrantes de Mesas 
Redondas e Conferencista 
de Abertura 
 
Envio de Cartas convites 
para os nomes indicados 
pela lista do Forpred-
Sudeste 
 
Sistematização das 
respostas recebidas e 
organização final de CC, Ad 
hocs, Coordenadores de 
GTs, palestrantes e 
conferencista. 
 

 
Muitos nomes indicados não 
responderam ao convite 

III- Organização e veiculação 
da página do evento  
Abril/2016 

Organização pela secretaria 
do evento de colocação da 
página do evento no ar para 
divulgação 

A página foi colocada no ar, 
porém os aspectos 
dificultadores que 
contribuíram para atrasar a 
finalização da organização 
final de CC, Ad hocs, 
Coordenadores de GTs, 
palestrantes e conferencista, 
contribuiu para que algumas 
informações fossem 
colocadas na página 
posteriormente.  

IV- articulação entre 
coordenação e secretaria do 
evento com a anped para 
organização do processo de 
submissão de trabalhos  
Maio/junho/2016 

Submissões de trabalhos 
pelo sistema da ANPED 

 
 

V- articulação entre 
coordenação e secretaria do 
evento com a anped para 
organização do processo de 
avaliação de trabalhos 
 maio/junho/2016 

Avaliação de trabalhos pelo 
Sistema da ANPED 

Apesar da equipe da ANPED 
ter dado todo suporte 
necessário e de o sistema da 
ANPED funcionar bem, 
muitos coordenadores de 
Gts,  avaliadores ad hocs, 
CC demonstraram 
desconhecimento do 
processo de avaliação de 
trabalhos pelo sistema da 
ANPED 
 
Problemas na comunicação 
entre Coordenadores de Gts, 



 
 

 
 
 
DEMONSTRATIVO DE NÚMEROS DE INSCRIÇÕES E DE TRABALHOS 
SUBMETIDOS E APROVADOS POR GT 
 
 

➢ TOTAL DE INSCRITOS NO EVENTO 754 (522 SISTEMA 
ANPED + 232 OUVINTES) 

➢ TOTAL DE SUBMISSÕES 529 
➢ TOTAL DE TRABALHOS APROVADOS 423 

  
GRUPO DE 
TRABALHO 

TRABALHOS 
SUBMETIDOS POR 
GT 

TRABALHOS 
APROVADOS POR GT 

GT02                    33 27 
GT03 26 23 
GT04/08 80 68 
GT05/11/13 68 46 
GT07 31 26 
GT09/06/18 52 43 
GT10 27 25 
GT12 47 38 
GT15 32 19 
GT16/24 27 19 
GT17 11 9 
GT19/22 17 14 
GT20/14 29 26 
GT21/23 50 40 

CC e ad hocs 
 

VI – Organização pela 
coordenação e secretaria do 
evento para organização do 
caderno final de 
programação 
Junho/julho/2016 

Organização do Caderno de 
Programação 
 
Organização de Anais 

Pela precariedade de verba, 
optou-se por fazer um 
caderno de programação 
sem resumos e os Anais 
disponibilizados on line 

   



 
 
TOTAL 529 423 

 
 
 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA 12ª REUNIÃO*  
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 12ª REUNIÃO ANPED 

RECEITAS 
 Repasse da 11ª Reunião  R$                      24.000,00  

Inscrições Repassadas pela ANPED  R$                      30.690,00  

Inscrições Ouvintes (diretamente na conta 658) até 07/07/16  R$                        7.365,00  

Total  R$                      62.055,00  

  DESPESAS 
 Fundação FEST - Custo Operacional  R$                        4.737,20  

Estagiário (3 meses: maio, junho, julho)  R$                        1.743,40  

Serviços Gráficos (100 crachás, 1000 cadernos de programação, 300 
cartazes)  R$                        5.674,04  

Serviços de hotelaria - Sheraton (quartos, coffe break, equipamento de 
som)   R$                        2.034,25  

materiais de consumo (papel vergê - 1000, tonner, 800 canetas)  R$                        1.155,60  

Coquetel  R$                        3.750,00  

transporte convidados (traslados e hotel - UFES)  R$                        2.790,00  

bolsas e camisas (200 camisas 1000 bolsas)  R$                        8.720,00  

outdoor  R$                           420,00  

Papel higiênico  R$                             74,25  

água - 960 copos  R$                           396,00  

  Total  R$                      31.494,74  

Saldo (Receitas - Despesas)  R$                      30.560,26  

* Faltando abater despesas. O total de repasse para a próxima reunião será 
de 26.000,00 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
É oportuno destacar que, para a organização e realização da reunião 
científica, foram fundamentais o apoio da Diretoria da ANPED e o potente 



 
 
canal de diálogo entre a coordenação e a secretaria local do evento com os 
membros da diretoria. A disponibilidade e a sempre disposição da secretaria 
da ANPED e dos profissionais que compõem a atual diretoria possibilitaram 
viabilizar questões de ordem financeira e técnica que perpassaram todas as 
etapas de organização do evento. 
 
Aproveito para ressaltar também que foram fundamentais o apoio dado pela 
Administração do Centro de Educação da UFES e da Administração Central 
da Universidade, que colocaram pró-reitores, secretários, funcionários para 
apoio a realização do evento. O apoio da administração da Universidade que 
sedia o evento é condição para a viabilização da Reunião Regional, uma vez 
que o evento precisa de infraestrutura mínima para dar os primeiros 
encaminhamentos e para garantir acomodações adequadas aos 
participantes. 
 
Apesar dos apoios, é importante chamar atenção para os dificultadores 
elencados acima que causaram momentos de tensão e demonstraram que a 
ANPED, apesar de sua consolidação como associação científica, demanda 
ainda repensar estratégias para envolvimento de novos coordenadores da 
pós-graduação na associação. Com base nos dificultadores, ousamos sugerir 
alguns encaminhamentos que julgamos serem pertinentes para organizações 
das futuras reuniões regionais. São eles: 
 

- Realização de trabalho sistemático e intensivo, por meio de ações 
articuladas entre Diretoria da ANPED e Forpred, de sensibilização dos 
docentes vinculados a Programas de Pós-Graduação em Educação 
para participação nas reuniões da ANPED; 

- organização de ações voltadas para se repensar, no interior dos Gts 
da ANPED, formas de fomentar discussões para o fortalecimento dos 
GTs e para ampliação da participação de pesquisadores dos PPG’s 
em Educação nas reuniões regionais; 

- previsão de reuniões com calendário previamente definido, no 
FORPRED, para coordenadores das Regionais com finalidades de 
discussão de formas de organização e de realização das Reuniões 
Regionais; 

- elaboração de agenda de trabalho articulada entre ANPED e Forpred 
para estudos das políticas de avaliação da pós-graduação. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vitória, 09 de julho de 2016 
 
Cleonara Maria Schwartz 
Coordenadora Local da 12a Reunião Científica Regional da ANPED-Sudeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


