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FÓRUM DE EDITORES DE PERIÓDICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - FEPAE 
ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO DO FEPAE – SUDESTE 

GESTÃO 2021-2022 
 

 

ATA DE HOMOLAGAÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DA GESTÃO 2021-2022 
 
A Comissão Eleitoral Regional, responsável pela condução do processo para a 
eleição dos membros da Coordenação Regional Sudeste do Fepae e composta 
por Lucília Augusta Lino, Marcelo Siqueira Maia Vinagre Mocarzel e Mônica Yumi 
Jinzenji, torna pública a homologação das chapas inscritas e aptas a serem 
votadas, de acordo com o Edital de Eleições do Fepae-SE e com o Regimento 
Geral do Fepae (Resolução Nº 02/2019, de 24/10/2019). 

 
Fica homologada a seguinte chapa: 

 
Chapa 1 -  “seguimos na luta” 
Coordenadora: Inês Barbosa de Oliveira (Rev. Educação e Cultura Contemporânea – Unesa-RJ)  
Vice-coordenadora: Regina Helena Silva Simões (Cadernos de Pesquisa em Educação- UFES) 
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A Comissão Eleitoral relembra que, nos termos do Edital:  

• A eleição para a Coordenação e Vice-Coordenação do Fepae-SE 
ocorrerá em 20 de agosto de 2021, a partir das 16h, durante reunião virtual 
do CONEPEd.  

• O Colégio Eleitoral é composto por Associados Individuais que estejam 
quites nos dois últimos anos (2020 e 2021) e sejam editores titulares, ou seus 
representantes, de periódicos científicos da área de Educação, com sede 
na região Sudeste; 

• A LISTA de ASSOCIADOS INDIVIDUAIS HABILITADOS para votar (colégio 
eleitoral atualizado) será disponibilizada pela Secretaria da Anped;   

• Para votar, a anuidade 2021 da Anped deve estar quitada até 15 de 
agosto de 2021; 

• Será contabilizado apenas um voto por periódico. 

• O resultado da votação será proclamado pela Comissão Eleitoral Regional, 
logo após o escrutínio. 

• Será considerada eleita a chapa mais votada, por maioria simples dos 
votos válidos, não considerados como tais, votos brancos e nulos; 

• A posse da chapa eleita ocorrerá na mesma reunião do FEPAE Sudeste, 
imediatamente após a proclamação do resultado da eleição. 

• O mandato da coordenação/vice-coordenação, para o mandato 2021-
2022, terá início na data da posse e se encerrará na Reunião Científica 
Regional Anped Sudeste, a ocorrer em 2022, após a eleição e posse da 
próxima Coordenação Regional da FEPAE.  

 

Estando homologada a Chapa 1 -  “seguimos na luta”, a Comissão Eleittoral lavra 
esta ata em 15 de agosto de 2021.  
 
 
 
 

Lucília Augusta Lino (Presidente) 

 

 

Marcelo Siqueira Maia Vinagre Mocarzel 

 

 

Mônica Yumi Jinzenji  


