
objetivos
Os objetivos do seminário são promover a socialização de estudos e 
iniciativas relativas às políticas educacionais, realizar um debate sobre os 
desafios que advém das reformas e políticas educacionais e oferecer os 
subsídios para a compreensão das questões debatidas no evento, com 
ênfase naquelas de natureza administrativas e pedagógicas. 
 

Atividades previstas
Conferência de abertura 
Mesa redonda 
Comunicação oral de trabalhos (GTs) 
Sessão de pôsteres 

Programação
 

Dia 22/06 (segunda-feira) 

Recepção e Credenciamento: às 8h30;

Abertura: será com o Reitor Eduardo Storópoli, a Pró-reitora Acadêmica 
Maria Cristina Barbosa Storópoli, a Diretora do Programa de Pós-graduação 
em Educação da UNINOVE Dra. Cleide R. S de Almeida, o Presidente Nacional 
da ANPAE Dr. Benno Sander e o Diretor da Secção Estadual da ANPAE de São 
Paulo Dr. Miguel H. Russo, das 10h às 10h30;
                                                                                                         
Conferência de abertura: Políticas Educacionais e Relações Federativas, 
com o professor e Dr. Romualdo Portela de Oliveira da FEUSP, das 10h30 às 
12h;
 
Intervalo para o almoço: das 12h às 13h30;
 
Sessão de Comunicação Oral e Pôsteres: das 13h30 às 15h30;
 
Mesa redonda: Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)- Implicações 
para o Governo da Educação, com a professora e Dra. Theresa Adrião da 
UNESP– Rio Claro, com os representantes da UNDIME: a professora Roselli 
Morila Baptista dos Santos, e o professor Paulo Edson Paiva e o professor e 
Dr. José Roberto Rus Perez, do FE-UNICAMP/NEPP. A mesa redonda contará 
com a coordenação do professor e Dr. Rubens Barbosa de Camargo – FEUSP, 
das 16h às 18h.
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Dia 23/06 (terça-feira)
 
Mesa redonda: Políticas de Avaliação e Financiamento, com a professora 
Sandra Zákia Sousa da FEUSP, o professor José Marcelino de Rezende Pinto 
da USP- Ribeirão Preto, o professor José Eustaquio Romão da UNINOVE, 
com coordenação do professor e Dr. Cleiton de Oliveira da UNIMEP/ANPAE, 
das 8h30 às 10h15;
 
Mesa redonda: Carreira do Magistério: Valorização e Desenvolvimento dos 
Trabalhadores da Educação, com o representante do UDEMO, o professor 
Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, o representante do APASE, o professor 
Severiano Garcia Neto e a professora Maria Izabel Azevedo Noronha do 
APOESP, com a coordenação da professora Ângela Maria Martins da 
Unisantos/FCC, das 10h30 às 12h30;  
 
Intervalo para o almoço: das 12h30 às 14h; 
 
Sessão de comunicação oral e pôsteres: das 14h às 16h;
 
Mesa redonda: Reformas Educacionais e Gestão dos   Sistemas de Ensino, 
com a professora e Dra. Nora Krawczyk da FE-UNICAMP, com o professor e 
Dr. Vitor Henrique Paro da FE-USP, com o professor e Dr. Celso do Prado 
Ferraz de Carvalho da UNINOVE. A mesa redonda contará com a 
coordenação do professor e Dr. Pedro Ganzeli da FE-UNICAMP, das 16h30 às 
18h30;

 
Encerramento: com o presidente da ANPAE, o professor e Dr. Benno Sander, 
com a professora e Dra. Cleide Rita S. de Almeida – Diretora PPGE da 
UNINOVE e com o diretor da Seção Estadual de São Paulo, professor e Dr. 
Miguel H. Russo, das 18h30 às 19h.
 

Normas
Normas para inscrição de trabalhos e pôsteres
Os resumos e os textos integrais deverão ser mandados até o dia 1° de 
junho, por meio do formulário de inscrição. Nele você encontra o local para 
anexar os arquivos solicitados. Para visualizar o formulário, é só acessar o 
portal www.uninove.br. O envio do trabalho necessitará ser precedido 
pelo depósito bancário da taxa, com a identificação do depositante. E o 
comprovante de depósito deverá ser encaminhado para o fax (11) 
3665-9325.
 

Normas para envio do resumo de trabalhos e pôsteres 
Os resumos deverão conter:
1. Título: em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14, caixa alta, o 
    alinhamento central; 
2. Autores: último sobrenome em maiúscula, identificação da instituição e 
    e-mail, o alinhamento à direita; 
3. Indicação da modalidade de trabalho (apresentação oral ou pôster) e 
    nome do Eixo Temático em que pretende apresentar o trabalho; 
4. Formatação do texto: editor Word for Windows 1997 ou superior, fonte 
    Times New Roman tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, papel A4. 
    Tamanho entre 2000 e 3000 caracteres, incluídos os espaços em parágrafo 
    único e justificado; 
5. Palavras-chave: indicar três (3); 
6. Especificar os recursos que serão utilizados para apresentação. 
 

Normas para o trabalho completo 
Os trabalhos completos deverão ter forma de artigo, com a problemática 
anunciada e desenvolvida, conclusões e as referências bibliográficas. Os 
textos, na íntegra, deverão ter entre 25.000 e 40.000 caracteres, 
considerados os espaços, incluídas as notas de rodapé, as referências e os 
quadros ou tabelas porventura existentes, devendo ser observadas as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A formatação 
deverá seguir as orientações estabelecidas para o resumo.
 

Padronização do pôster para exposição
O pôster, com dimensões de 0,90 m de largura e 1,30 m de altura, deve 
combinar texto, gráficos, imagens, entre outras informações.
 

Eixos temáticos 
Política e planejamento educacional
Avaliação e financiamento da Educação
Gestão educacional: Políticas e Práticas
Formação, valorização e trabalho dos profissionais da Educação
Organização do trabalho na escola e currículo
 

Publicação
Os trabalhos selecionados serão publicados na integra em CD-ROM.
 

INSCRIÇÃO
As fichas de inscrição encontram-se disponíveis no site da UNINOVE, 
www.uninove.br. O pagamento da taxa deverá ser feito em 
depósito bancário identificado para a conta:
 
ANPAE-SP
Banco do Brasil
Agência: 4078-9
Conta: 7.491-8

Obs.: Para finalizar a sua inscrição é necessário enviar o 
comprovante de depósito para o fax (11) 3665-9325
 

Valores para inscrição
Sócios da ANPAE, quites com a anuidade de 2009 
(apresentar o boleto): .......................................................................... R$ 40,00
Professores universitários: ................................................................. R$ 70,00
Estudantes e professores da Educação Básica: .......................... R$ 40,00
 

Participe! As vagas são limitadas, serão 
aceitas as inscrições dos trabalhos até o 
dia 1º de junho. Para mais informações 
acesse aos sites www.uninove.br e 
www.anpae.org.br.
 

Informações adicionais:
anpae.sp@gmail.com
Telefone: (11) 3665-9312
 


