
 

 - RELATÓRIO SINTÉTICO DO GT 5 – 

2005 / 2006 

enviado a diretoria, em preparação a 29ªRA, de 15 a 18/10/2006. 

Coordenação: Antônio Lisboa Leitão de Souza 

 

 O GT Estado e Política Educacional tem mantido sua presença no debate nacional 

acerca da educação através da atuação e produção acadêmica de seus membros. No que diz 

respeito às atividades desenvolvidas pela coordenação do GT5 no período de nov/2005 a 

set/2006, elas podem ser sintetizadas, primeiro, pela participação na reunião preparatória, 

realizada pela Diretoria da Anped com os Coordenadores de GT e representantes do Fórum 

de Coordenadores dos PPGEDs, em fevereiro, no Rio de Janeiro. Nesta reunião foram 

definidas, além da Agenda Anual, demais questões relativas a realização da 29ªRA, tais 

como: tema central, estrutura, sessões especiais, intercâmbios com outras entidades, entre 

outros. Como a Coordenadora do GT5, Profª Regina Gracindo/UnB, eleita para o biênio 

2005-2006, fora eleita Secretária Adjunta da nova Diretoria da Anped, gestão 2006-2007, 

ela abdicou da condição de coordenadora do GT, passando a substituí-la, nesta função, o 

seu vice-coordenador, Prof. Antônio Lisboa Leitão de Souza/UFRN, a partir de janeiro de 

2006.  

 Em segundo lugar, tivemos o recebimento, avaliação e divulgação dos Trabalhos, 

Pôsteres e Mini-Cursos submetidos ao GT, cujos resultados podem ser apresentados da 

seguinte forma: 

1. Número de trabalhos recebidos pelo GT5 via Portal: 41; 

2. Número de trabalhos rejeitados por não atenderem ao padrão exigido: 06; 

3. Número de trabalhos encaminhados para avaliação: 35; 

4. Número de trabalhos rejeitados por quebra de anonimato: 02; 

5. Número de trabalhos negados: 16; 

6. Número de trabalhos aprovados após reunião do C.C.: 11; 

7. Número de trabalhos selecionados, inclusive os excedentes: 17, sendo 06 

excedentes e 05 recomendados para publicação na RBE;  

8. Número de Pôsteres recebidos pelo GT via Portal: 07 

9. Número de Pôsteres encaminhados para avaliação: 07 

10. Número de Pôsteres aprovados: 04 

11. Número de Pôsteres rejeitados: 03 

12. Número de Propostas de Mini-curso recebidas e selecionadas: 01 

 

13. Do processo de avaliação: os avaliadores ad hoc e do C.C. emitiram seus pareceres 

individualmente. Da reunião do Comitê Científico, realizada na UERJ, quem 

representou o GT5 foram os dois membros escolhidos na 28ª RA: o Prof. Antônio 

Cabral Neto/UFRN e a Profª Dagmar Zibas/FCC, os quais, após reunião com 

demais membros da sub-área, apresentaram o resultado da avaliação da etapa 

anterior. Como de costume, o CC fez uma apreciação crítica das 

atividades/procedimentos na reunião, quanto ao nível geral de apresentação dos 

trabalhos por GT da sub-área, ao resultado estatístico, e quanto à metodologia de 

trabalho da reunião do C.C. Não houve indicação, por parte do CC, de eventuais 

dificuldades na constituição da sub-área, o que esperamos haver continuidade.  



Terceiro, a coordenação do GT e vários de seus membros participaram de uma 

reunião, junto com a direção da anped (e representantes de outras entidades/instituições), 

promovida pela SEB/MEC (Brasília, março de 2006), durante a qual discutiu-se a 

possibilidade de participação da anped/GT5 na concepção/implementação de um Programa 

de Qualificação de Gestores escolares, em nível de Pós-Graduação, a ser desenvolvido pelo 

MEC, através da modalidade EAD. Por questões conjunturais, ainda não foi possível a 

concretização de maiores desdobramentos dessa iniciativa. 

Naquela oportunidade, ainda em Brasília, a profª Márcia Ângela, presidente da 

anped, convocou e realizou uma reunião com os integrantes do GT, no sentido de 

discutirmos a viabilidade ou não, da realização de um Simpósio Nacional sobre Educação 

Básica, em Brasília, a partir do qual produzíssemos subsídios de política educacional para o 

setor e os apresentássemos como contribuição da anped ao debate social por ocasião do 

processo eleitoral próximo. A realização do Simpósio seria em meados do ano e estaria 

dependente de viabilização/apoio financeiro por parte das agências de fomento, inclusive 

com eventual apoio da SEB/MEC. 

No mais, as iniciativas e esforços da coordenação se deram no sentido de 

organizar/finalizar a programação do GT para a 29ª RA, fazendo circular e-mails com as 

informações, discussões e ou decisões que se faziam necessárias, contando, portanto, com a 

participação coletiva, indispensável neste processo. Assim, a programação definida é 

resultado do esforço de fazer valer as deliberações da última RA do GT e das contribuições 

apresentadas pelo coletivo ao longo do primeiro semestre de 2006. 

 

 


