
 Inscrições

 Programação  Apresentação 

O IX Encontro Estadual de Política e 
Administração da Educação - 
ANPAE/ES está previsto para os dias 09 
e 10 de fevereiro de 2017 na cidade de 
Vitória. Será promovida simultanea-
mente, em parceria com a Associação 
Nacional pela Formação dos Pro�s-
sionais da Educação (ANFOPE), a II 
Reunião Estadual. O evento tem como 
tema central: "Políticas e Organização 
da Educação: Cenários e Vozes em 
Disputa". O propósito do evento é 
fortalecer espaços de diálogo, entre os 
associados e interessados na área, 
oportunizando discussões e re�exões 
sobre temáticas atuais, vinculadas à 
Política e Organização da Educação, 
dialogando com os cenários e vozes 
em disputa. O evento visa reunir 
pesquisadores, pro�ssionais atuantes 
nas redes de ensino, alunos de gradu-
ação, pós-graduação e a comunidade 
em geral para debater e trocar 
experiências no campo da política e 
gestão da educação em suas difer-
entes perspectivas.

 

 Eixos Programáticos

17 de fevereiro de 2017

    18h         Credenciamento

    19h         Conferência de Abertura

    21h         Lançamento de Livros

18 de fevereiro de 2017

8h-10h      Mesas redondas simultâneas

10h-12h    Painés de Discussão 
 Cenários e vozes das políticas  
educacionais em disputa nas                                                                                                                                                                    

diferentes regiões do ES."

14h-16h    Comunicações orais

Inscrições  e  informações pelo site:

 http://eventos.ufes.br/EEPAE/IX-anpae-es

Prazos de inscrição e envio de trabalhos 

15/11/2016 a 08/01/2017 - Submissão de trabalhos comunicações orais (resumo expandido) 

Até 13/01/2017  Divulgação dos resultados das submissões 

15/01/2017 a 08/02/2017   Pagamento da inscrição com e sem apresentação de trabalhos

Eixo 1 -  Políticas de �nanciamento e 
relações intergovernamentais

Eixo 2 -  Políticas de gestão e de 
avaliação

Eixo 3 -  Políticas de formação, valori-
zação e condições de trabalho dos 
pro�ssionais da educação

Eixo 4 -  Políticas, currículos e práticas 

Eixo 5 -  Políticas de educação, 
diferenças e inclusão

Eixo 6-   Educação e trabalho, edu-
cação pro�ssional e ensino superior

Eixo 7 -  Educação ambiental, edu-
cação e CTSA, ensino de humani-
dades, ciências e matemática

 Associados:  A participação neste 
evento é gratuita para associados da
ANPAE e Anfope quites com a anui-
dade de 2017.
A taxa da Anpae tem o o valor de 
R$110,00 para  pro�ssionais da edu-
cação básica e estudantes. 
A associação deve ser realizada no site 
da ANPAE:

http://www.anpae.org.br

ATENÇÃO : Para constar na anuidade 
de 2017, é importante esclarecer que a
associação deve ser feita a partir de 
janeiro

Não associados:      Taxa de R$120,00 
para professores e pesquisadores 
(estudantes de graduação e
pós-graduação  - R$50,00)

DADOS DO BANCO PARA DEPÓSITO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

Banco do Brasil Agência: 1400-1 

Conta Corrente: 22.202-x

 

Torne-se um associado!

14h- 16 h        Comunicações orais


