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Campinas/SP, 13 de março de 2023 

 

Colegas associados e associadas: 

 

Tenho a satisfação de participar-lhes o início do processo eleitoral nacional 

da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) para a 

escolha dos ocupantes dos cargos eletivos da Presidência, Conselho Fiscal e 

Diretorias Estaduais para o biênio 2023-2025.  

 

À luz das disposições do Estatuto da ANPAE e ouvido o Conselho 

Deliberativo, no dia 10 de março de 2023 assinei a Portaria Anpae 001/2023, 

nomeando a Comissão Eleitoral Nacional, constituída pelos seguintes associados:  

João Ferreira de Oliveira (UFG), Renata Ramos da Silva Carvalho (UEG) e 

Sylvana de Oliveira Bernardi Noleto (PUC/GO) para, sob a presidência do 

primeiro, conduzir o processo eleitoral.  

 

Foram disponibilizados no Portal da Anpae os documentos sobre o processo 

eleitoral: 

 

1. Resolução do Conselho Deliberativo da Anpae, aprovada em 10/03/2023. 

2. Edital das Eleições Gerais da ANPAE, divulgado pela Comissão Eleitoral 

Nacional, que detalha as informações sobre o processo eleitoral, incluindo o 

registro de candidaturas para todos os cargos eletivos e a votação eletrônica; 

3. Requerimento de registro de chapa de inscrição de candidaturas para a 

Presidência e Vice Presidentes Regionais; 

4. Requerimento de registro de inscrição de candidatos para o Conselho Fiscal; 

e 

5. Requerimento de registro de chapa de inscrição de candidaturas para as 

Diretorias Estaduais. 

 

O processo eleitoral tem início no dia 13 de março de 2023 e se estende até 

28 de abril de 2023, conforme explicitado no Edital das Eleições Gerais divulgado 
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pela Comissão Eleitoral Nacional. Todo o processo eleitoral será conduzido 

eletronicamente pelo portal da ANPAE: http://www.anpae.org.br/. O registro de 

candidaturas, via modelos de requerimentos disponibilizados no Portal da Anpae, 

se dará no período de 23 a 31 de março de 2023 (até às 23h59min.) 

 

Os requerimentos de registro de candidaturas para todos os cargos eletivos 

deverão ser enviados, como anexos de email, dirigido à Comissão Eleitoral 

Nacional, utilizando o seguinte endereço eletrônico: 

comissaoeleitoral@anpae.org.br 

 

Cordiais saudações anpaeanas. 

 

 

 

 
 

Romualdo Portela de Oliveira 

Presidente da Anpae 2021-2023 
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