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CNPJ 30.018.410.0001-20
Rio de Janeiro, 21 de março de 2014.

Prezado(a) Associado(a) da ANPEd,
O propósito desta carta é dar continuidade à interlocução entre Diretoria e associados,
iniciada em janeiro deste ano. Nesta, trazemos como destaques: o Portal da ANPEd; a
organização das reuniões científicas regionais; e ainda passamos informações sobre o
pagamento da anuidade 2014, em especial ao Comitê Científico e aos Avaliadores ad hoc da
reunião nacional de 2015.
- O Portal da ANPEd está atualizado com novos conteúdos e aberto à participação de
seus associados. Novos espaços estão sendo criados para ampliar a comunicação na
associação. Não deixe de visitá-lo: www.anped.org.br.
- Neste momento os Fóruns Regionais estão em plena atividade construindo suas
reuniões científicas. Sugerimos aos/às associados/as que acompanhem esse processo de
organização e participem das reuniões regionais que serão realizadas no mês de outubro,
sendo a do Sul em Florianópolis, a do Sudeste em São João Del Rei, a do Centro Oeste em
Goiânia e a do Norte e Nordeste em Natal.
- Para viabilizar a continuidade dos trabalhos da nossa Associação é necessário o
pagamento da anuidade. Lembramos que a decisão desta diretoria é manter congelado seu
valor, praticado desde 2010. O pagamento da anuidade de 2014 pelos membros de Comitê
Científico e Avaliadores ad hoc dos GTs é condição fundamental para o exercício dessas
funções na reunião nacional em 2015. Lembramos, ainda, que é condição para um programa
associar-se à ANPEd que pelo menos metade de seu corpo docente esteja em dia com suas
obrigações estatutárias. Ao associar-se à Anped ou quitar sua anuidade, o pesquisador passa a
ter plenos direitos de participar da vida da mais importante associação acadêmica da área de
Educação no Brasil. Além disso, torna-se assinante da Revista Brasileira de Educação (RBE) e
recebe os números publicados durante o ano no endereço desejado. Destacamos ainda que ao
se associar, as pessoas têm a possibilidade de se filiar também à SBPC, com o acréscimo de
apenas 30,00 (trinta reais) na anuidade.
Solicitamos em especial aos/as coordenadores/as de Programa de Pós-Graduação que
divulguem estas informações junto ao seu corpo docente e discente.
Esperamos contar com o apoio de todos na mobilização para as reuniões regionais
neste ano e na construção da reunião nacional em 2015.
Cordiais saudações,

Maria Margarida Machado
Presidente da ANPEd
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