RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009 / 2010
GT 04 – DIDÁTICA
Coordenadora: Pura Lúcia Oliver Martins (PUCPR)
Representante no Comitê Científico: Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
(UNISANTOS)

Após a realização da 32ª. Reunião Anual da ANPEd, a Professora Alda Junqueira Marin
– coordenadora do GT 04 – passou a integrar a nova Diretoria da ANPEd. Em
decorrência, a vice-coordenadora, Professora Pura Lúcia Oliver Martins passou a
responder pelas atividades do GT, a partir de dezembro de 2009.

Em março de 2010 a coordenação participou das atividades de organização da 33ª.
Reunião em Belo Horizonte. Nessa oportunidade, além dos informes sobre a ANPEd,
Forpred e Gts, decidiu-se sobre o tema central da reunião; convite para conferência de
abertura; definição de convidados nacionais e internacionais para as sessões especiais
das subáreas e mudança na estrutura da reunião referente ao dia reservado para a
realização da Assembléia da associação.

Os integrantes do GT estiveram envolvidos em atividades político-acadêmicas com a
participação em eventos nacionais e internacionais relativos à área. É marcante a
atuação do integrantes do GT na organização de eventos, comitês científicos,
coordenação de trabalhos, conferências de abertura, simpósios, painéis. Dentre esses
espaços registram-se o XV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino –
ENDIPE (Belo Horizonte - MG), as Reuniões Regionais da ANPEd (diversas regiões do
país), a Conferência Nacional de Educação - CONAE (Brasília); o Colóquio Luso
Brasileiro de Questões Curriculares (Porto - Portugal), II Encuentro Nacional de
Prácticas de Assessorias Pedagógicas Universitárias (Buenos Aires), o XVI Congresso
Mundial de Ciências de la Educación/AMCE (Monterrey – México) dentre outros.

Nessas atividades político-acadêmicas destaca-se o XV ENDIPE que tem sua origem e
desenvolvimento no GT de Didática, envolvendo a totalidade dos seus membros. O
ENDIPE constitui-se fórum privilegiado de divulgação e debates dos estudos e
pesquisas realizados na área.

Outra frente de atuação dos integrantes do GT é o desempenho de funções e cargos de
destaque em assessorias, coordenação de cursos de pós-graduação, pró-reitorias,
secretarias de governos, representações junto ao MEC e suas atividades, comissões
editorias e outras entidades.

No que se refere ao programa da reunião do GT, é importante registrar a efetiva
participação dos integrantes do colegiado, pareceristias “ad hoc” e representante no
comitê científico na programação do GT que atenderam prontamente às solicitações da
coordenação, enviando informações e sugestões importantes para a organização do
programa e organização do relatório de atividades. Além disso, destaca-se o trabalho
dos ad hocs e do comitê científico do GT ao analisar 18 trabalhos e quatro pôsteres e
para analisar os trabalhos dos demais GTs que participam, atualmente, da mesma subáreas.

