
ANEXO 
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PROPOSTA DE TRABALHO  

 
Após um período difícil para a história da humanidade, de muitas perdas e 

desafios para a manutenção das relações institucionais, profissionais e pessoais, de 

aprendizagens e reinvenções dos modos de funcionamento e aproximação, nos vemos 

diante de desafios relativos a retomada de atividades presenciais, bem como das 

possibilidades abertas pelos ambientes virtuais. 

 



 

É neste contexto, de manutenção da vida, de reorganização e enfrentamento 

das desigualdades engendradas e/ou aprofundadas durante a pandemia de COVID-19, 

que apresentamos aos participantes do Fórum de Editores de Periódicos da área de 

Educação (FEPAE) e tendo em vista o Processo eleitoral para a Coordenação do 

FEPAE-NNE na gestão 2022-2024, a chapa “Juntos pelo FEPAE NNE”.  

O nome da chapa relaciona-se a posição de defesa da democracia, da 

educação, da ciência e da cidadania como princípios orientadores da vida coletiva. 

Neste sentido, está alinhada ao posicionamento da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), de defesa inconteste da Democracia,  

do direito à educação e de fortalecimento do Fórum de Editores de Periódicos da Área 

de Educação (FEPAE), como espaço político de reflexão, de intercâmbio, de 

cooperação, de formação e de estímulo a ampliação, fortalecimento e consolidação de 

periódicos da área da educação. 

 
Assumimos o compromisso com: 
 

 A democratização do conhecimento na área de Educação; 

 A defesa do pensamento científico e valorização de pesquisadoras/es; 

 A defesa do estado de direito, condições de produção da pesquisa e acesso 

democratizado a publicação científica na área de Educação; 

 
Nossas propostas são: 
 

 Fortalecimento do FEPAE NNE como espaço político e de formação sobre 
publicação científica na área de Educação nacional e internacional; 

 

 Garantir, ampliar e consolidar a interação entre as associações científicas 
regionais do Norte e do Nordeste no campo da Educação e das Ciências 
Humanas; 

 

 Fortalecer o trabalho e a articulação do FEPAE NNE com demais instâncias 
institucionalizadas da ANPEd e do FEPAE nacional;  

 

 Fomentar e ampliar a divulgação do conhecimento científico que é produzido 
pelos periódicos do Norte e Nordeste associados ao FEPAE; 

 

 Realizar a reunião anual do FEPPAE NNE; 
 

 Dar continuidade ao Webnário “Editores em Diálogo”; 
 

 Fomentar e ampliar a divulgação do conhecimento científico que é produzido 
pelos periódicos do Norte e Nordeste associados ao FEPAE. 

 


