
Reunião entre ANPEd, ANPAE e FORGES articula rede
colaboração entre entidades

qua, 11/10/2017 - 14:03

Representantes da ANPEd, FORGES (Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de

Língua Portuguesa) e ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação) se reuniram

no dia 05 de outubro, durante a 38ª Reunião Nacional da ANPEd, na UFMA, em São Luís do Maranhão. O

encontro teve como propósito identi�car formas de colaboração entre as entidades, contando com a

presença de Luisa Cerdeira e Alda Castro (presidente e diretora da FORGES, respectivamente),   Mário

Azevedo (diretor �nanceiro da da ANPEd) e João Oliveira (presidente da ANPAE).

Foto: Mário Azevedo (ANPEd), Luisa Cerdeira (FORGES), João Ferreira (ANPAE) e Alda Castro (FORGES)

A reunião entre a rede de entidades identi�cou três eixos de atuação conjunta: coparticipação na

organização da 8ª Conferência da FORGES, que deverá ser realizada em novembro de 2018 em Lisboa

(Portugal); criação e difusão de uma base de dados sobre a Educação Superior nos países e regiões de

língua portuguesa; e articulação de uma rede comunicativa que permita troca de informações e

circulação de notícias, editais e eventos de comum interesse.

ANPEd e FORGES assinaram em novembro de 2016 protocolo de colaboração  na área de pesquisa e

cooperação técnico-cientí�ca nas áreas de interesse recíprocos, visando a execução de projetos ou

programas, especialmente aqueles relacionados com cooperação acadêmica cientí�ca e cultural no

âmbito das políticas educativas e administração escolar e do Ensino superior.

Clique aqui para ler reportagem sobre as parcerias institucionais da ANPEd, incluindo a FORGES.
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Recesso ANPEd (23.12 a 26.01) e
votos de bom �m de ano
em: ter, 22/12/2020 - 13:30

Boletim ANPEd - dezembro de 2020
em: ter, 22/12/2020 - 09:48

Educação Especial tem importante
vitória no STF contra
descaracterização de política pública
para a área
em: seg, 21/12/2020 - 09:49

A ANPEd realizará em 2021 a 40ª
Reunião Nacional - marco histórico
em: sex, 18/12/2020 - 10:24

ANPEd saúda pesquisadores e
professores da Educação pela vitória
na votação do FUNDEB nesta quinta
(17)
em: sex, 18/12/2020 - 09:40

Em ato de lançamento, campanha “O
Brasil precisa do SUS” entrega carta
e petição a líderes do Congresso
Nacional
em: qui, 17/12/2020 - 22:40

ANPEd na luta por recursos do
FUNDEB para Educação Pública e
valorização dos pro�ssionais da
educação
em: ter, 15/12/2020 - 10:03

ANPEd na luta por recursos do
FUNDEB para Educação Pública e
valorização dos pro�ssionais da
educação
em: ter, 15/12/2020 - 10:03

Revista Education Review abre
chamada para GTs apresentarem
livros a serem resenhados
em: seg, 14/12/2020 - 17:16

Carta Aberta do GT 18 sobre edital
CNE sobre EJA e BNCC
em: seg, 14/12/2020 - 16:39
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