Relatório de Atividades 2006 / 2007
GT 04 – DIDÁTICA
De novembro de 2006 a outubro de 2007 a coordenação foi partilhada pelo final
da atuação da Maria Isabel da Cunha (UNISINOS), até dezembro, e o início da atuação
de Alda Junqueira Marin, de janeiro de 2007 em diante.
O GT 04 ficou constituído, em 2007, por: Alda Junqueira Marin (PUC-SP)
coordenadora; Pura Lucia Oliver Martins (PUC-PR) vice-coordenadora; Maria Inês
Marcondes de Souza (PUC-Rio) e Maria Amélia Santoro Franco (UNISANTOS) como
representantes no Comitê Científico.
Os pesquisadores do GT tiveram ações de natureza diferente ao longo desse
período. De um lado, observou-se intensa participação acadêmica em eventos nacionais
e internacionais apresentando suas pesquisas no Brasil e no exterior (Portugal, Canadá,
Rio Negro, Ilha da Madeira, Porto Rico), revelando os intercâmbios institucionais.
Paralelamente outras ações revelam a preocupação de divulgar suas pesquisas em
veículos nacionais e internacionais, sejam periódicos, sejam livros.
De outro lado, as ações dos pesquisadores se voltaram para intensa participação
político-acadêmico em comissões organizadoras de eventos – Pesquisa e PósGraduação: a questão de orientação; Fórum Nacional de Pedagogia ( novembro de
2006); XIV Endipe (a ser realizado em 2008, em Porto Alegre); V Seminário Nacional
de Pedagogia Universitária – , compondo diretorias e coordenações – programas de pósgraduação, diretoria da Anfope, diretoria da Anped, pró-reitorias – bem como comissões
editoriais de revistas e editoras, comissões junto ao MEC, fóruns estaduais relativos à
formação de professores.
Um grupo de pesquisadores compôs o corpo de pareceristas ad-hoc que, ao lado
do comitê científico e coordenação se mobilizou para o preparo da 30ª reunião. A
coordenação participou de reunião preparatória com a diretoria da Anped em março de
2007, em Salvador.
Para o planejamento interno da 30ª reunião diversos pesquisadores auxiliaram
com sugestões e apoios às atividades programadas inclusive atendendo à sessão
coordenada e trabalhos encomendados a partir de sugestão do GT em reunião anterior.

