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Ata da Reunião do FEPAE Sudeste – 20 de agosto de 2021
Às dezesseis horas do dia vinte de agosto de 2021, foi iniciada a reunião do Fepae Sudeste
por meio de plataforma virtual, coordenada pelos professores Rosimeri Dias e José Rubens
Lima Jardilino, atuais coordenadores do FEPAE Sudeste. Os professores dão os informes
referentes ao II CONEPED, e abrem para avaliação do evento, após o que. Passam a
condução da sessão para a Comissão eleitoral, encaminhar o processo de eleição para a
nova Coordenação da FEPAE SUDESTE. As professoras Lucilia Lino e Monica Jinzenji
esclarecem sobre os procedimentos, presentes no Edital, e apresentam a chapa única
inscrita, denominada “Seguimos na luta”, que tem na Coordenadora: Inês Barbosa de
Oliveira da Revista Educação e Cultura Contemporânea (Unesa-RJ) e como Vicecoordenadora: Regina Helena Silva Simões, do Cadernos de Pesquisa em Educação
(UFES-ES). Passam a palavra para a professora e editora Inês Barbosa de Oliveira, que
apresentou as propostas para a nova gestão. Em síntese, foram apresentadas as quatro
frentes de debate, já iniciadas na gestão presente, e que se pretende dar continuidade: a
discussão sobre os indexadores, sobre a Ciência Aberta, sobre os critérios de avaliação dos
periódicos, e sobre o financiamento dos periódicos, sempre referendados pela ética na
produção e divulgação dos conhecimentos. Em seguida, procedeu-se à conferência dos
presentes, por meio do chat, tendo como referência também a lista de adimplentes
fornecidos pela secretaria da Anped. A habilitação para votar e ser votado é condicionada
ao pagamento das anuidades de 2020 e 2021. Como uma parte dos presentes não
constava na lista, realizamos a votação, que resultou em 17 votos favoráveis e uma
abstenção, resultado esse que elegeu a chapa composta pelas professoras Inês Barbosa
de Oliveira e Regina Helena Silva Simões, para a nova Coordenação da FEPAE SUDESTE.
Após agradecimentos realizados por Rosimeri Dias, José Jardilino e por Inês Barbosa de
Oliveira, a reunião foi encerrada, com a posse da nova coordenação, às 17:20. Após
conferência e atualização da lista de editores adimplentes, pela Anped, em 26 de agosto de
2021, o resultado oficial dos votos válidos passou a ser de 13 votos favoráveis e uma
abstenção. Nada mais havendo a tratar, esta ata se encerra com a assinatura dos membros
da Comissão Eleitoral Regional - Fepae Sudeste 2021.
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