
 

Prezados amigos e colegas, 

Temos grande prazer de convidá-lo a submeter artigo de investigação VI Congresso Ibero-Americano / IX 
Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação. O Congresso será promovido, em regime 
de coparticipação, pela ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação) e Fóruns de 
Administração de Portugal e Espanha (FPAE e FEAE). O Congresso será realizado nos dias 30 e 31 de maio e 1º 
de junho de 2018. Nos dias 28 e 29 de maio de 2018 haverá atuações pré-congressuais, com reuniões de pesquisa 
e intercâmbios de investigações, bem como mesas e palestras de temáticas de interesse. Nos dias 2 e 3 de Junho 
de 2018 haverá uma programação optativa com visitas técnicas e culturais a Lleida e Barcelona.  

O tema será: "Política e Gestão da Educação Ibero-Americano: tendências e desafios”. O Congresso conta 
com seis eixos temáticos: Política e gestão da educação básica e pós-obrigatória; Política e gestão da educação 
superior; Políticas e práticas de formação dos docentes e dirigentes escolares; Políticas e práticas de planejamento, 
financiamento e avaliação da educação; Gestão pedagógica, organização curricular e qualidade da educação; 
Educação e direitos humanos, diversidade cultural e inclusão social. 

A expectativa é que tenhamos cerca de 450 inscrições de associados da ANPAE. As inscrições serão limitadas em 
450 para participantes brasileiros, inscritos via ANPAE.  

A submissão de trabalho (para comunicação oral) requer a apresentação de um Resumo Ampliado de 5 a 9 mil 
caracteres (com espaço).  Normas completas do Congresso: http://www.anpae.org.br/IBERO2018/index.html. 
 
Abertura das Inscrições (com ou sem trabalho): 01/09/2017 
Fim do prazo de inscrições das comunicações (trabalhos): 15/02/2018 
 
Para se Inscrever no Congresso: 

a) Acesse o site do Congresso: http://www.anpae.org.br/IBERO2018/index.html 

b) Clique em Inscrição. Clique em Inscreva-se 

c) Na página do sistema da anpae, insira login: nº CPF + Senha: nº CPF. Em seguida: Redefina sua senha. 

Caso não consiga acessar, faça novo cadastro 

d) Ao entrar no sistema, você visualizara os próximos eventos. Para o ibero clique em Informações/Inscrições 

e) Na parte superior da página, em Inicio do Evento, clicar em Inscreva-se e selecione a forma de pagamento: 

Cartão ou Boleto. Efetue seu pagamento. 

Para submeter trabalho no Congresso: 

a) Em até 24 horas a PagSeguro confirmará seu pagamento e o sistema estará aberto para a submissão do 

seu trabalho (caso vá submeter trabalho no Congresso). 

b) Clique em Informações/Inscrições 

c) No final da página, clique em Submeter trabalho. Você acessará o Formulário.  Preencha e Anexe o 

Arquivo com seu trabalho (resumo ampliado). Depois, basta enviar. 

d) Você receberá um Email de confirmação. 

 

Endereço da presidência e secretaria: 
Anpae /Faculdade de Educação da UFG, Rua 235, s/n. - Setor Universitário CEP: 74605-050, Goiânia, GO, Fone: 
(62) 32096220  
Email: ibero2018@anpae.org.br  
Site: http://www.anpae.org.br/IBERO2018/index.html 
 
Endereço nacional: Campus da Universidade Nacional de Brasília - UNB, s/n Faculdade de Educação – Asa 
Norte – Brasília – DF 
Email anpae@anpae.org.br 
Site: http://www.anpae.org.br/ 

Muito obrigado 
Presidência da Anpae 
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