
 

 

EDITAL ANPED Nº04/2021 

40ª Reunião Nacional - Reuniões de Associações, Entidades e Movimentos Sociais 

organizados 

 

Regras para submissão de solicitação 

 

Objetivo: Criar um espaço próprio de interlocução, por meio de reunião, durante a 40ª 

Reunião Nacional da ANPEd, destinado a Associações, Redes, Grupos, Entidades e 

Movimentos Sociais organizados.  

 

Formatação e dinâmica  

- Reunião com duração de 02 horas, de 18h30 às 20h30min; 

- Agendamento, nos dias 18, 19 ou 20/10; 

- A articulação da reunião e a submissão da solicitação à secretaria da ANPEd serão de 

responsabilidade do/a respectivo/a solicitante;  

- Os preparativos e infraestrutura, envolvendo a disponibilidade do espaço virtual (com 

informações de acesso), a convocação e/ou convite aos associados, integrantes e/ou 

convidados e a organização serão de responsabilidade do/a respectivo/a solicitante;  

- O desenvolvimento da reunião, abarcando a coordenação dos trabalhos, a pauta 

tratada e eventuais deliberações e implicações associadas serão de responsabilidade 

do/a respectivo/a solicitante; 

- A ANPEd fará a divulgação das submissões aceitas, nas redes sociais da 40ª Reunião 

Nacional, de acordo com as informações fornecidas no formulário de submissão; 

Obs: A ANPEd não emitirá certificado para esta atividade. 

 

Regras de submissão 

- Poderão realizar submissão de proposta de reunião Associações, Redes, Grupos, 

Entidades e Movimentos Sociais organizados com atuação nacional e/ou internacional; 

- Para a realização da submissão de proposta de reunião é necessário a indicação de, 

pelo menos, 01 proponente/responsável, associado(a) da ANPEd, com anuidade de 

2021 quitada e inscrito no evento;  

- Os proponentes só poderão submeter uma única proposta de reunião. A constatação 

de inscrição de mais de uma submissão resultará na anulação de todas as submissões 

vinculadas ao/s proponente/s; 



 

 

- Os proponentes são responsáveis pelos dados de cadastro e pelas informações 

constantes da ficha de submissão, assim como pela disponibilidade dessas informações 

para divulgação ANPEd. Essas informações não poderão ser alteradas após a 

submissão; 

- O envio, em proposta única e conforme a ficha de submissão, deverá ser feito 

exclusivamente para o e-mail: reunioesrn@anped.org.br, conforme o cronograma 

estabelecido; 

Avaliação das submissões:  

A avaliação será realizada por comissão designada pela diretoria da ANPEd. 

 

Cronograma de Submissão: 

 

- Período de submissão: 15 a 30 de agosto 

- Avaliação:  31 de agosto a 09 de setembro 

- Resultado:  10 de setembro 

- Período para recursos:  13 a 14 de setembro  

- Resultado Final:  17 de setembro 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021

mailto:reunioesrn@anped.org.br


 

 

40ª Reunião Nacional 

Reuniões de Associações, Entidades e Movimentos Sociais organizados 

 

Ficha de inscrição 

1 Dados Proponentes 

- Nome completo 

- CPF 

- Endereço: 

- Telefones de contato: 

- E-mail de contato: 

 

2 Dados da Associação, Rede, Grupo, Entidade ou Movimento Social   

- Nome: 

- Registro Jurídico: 

- Redes de Contato:  

- Apresentação (Resumo de até 10 linhas): 

 

3 Apresentação de informações sobre a reunião solicitada: Objetivos/propósitos, 

pauta, expectativa de público, importância da realização durante a 40RN da ANPEd, 

forma de divulgação, forma de acesso ao link da sala, organização etc. (Resumo de até 

20 linhas) 

 

4 Indicações da solicitação (conforme o período e horário estabelecidos) 

Data solicitada: 

Horário solicitado: 

 

5 Apresentação de termo/declaração de responsabilização: 

Declaração do proponente de responsabilidade pela atividade. 

 


