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 As atividades desenvolvidas ou que contaram com a participação dos pesquisadores 
membros do GT Estado e Política Educacional foram diversas, de abrangência nacional, regional 
e/ou local, conforme as demandas conjunturais da política educacional, as demandas coletivas da 
ANPED e a organização do GT. No primeiro semestre de 2012, em Brasília, membros do GT5 
tiveram oportunidade de participar da Reunião Técnica do Conselho Nacional de Educação sobre o 
Regime de Colaboração. Cabe destacar ao longo do ano o envolvimento de membros do GT em 
comitês científicos e comissões organizadoras das Reuniões Regionais da ANPED. Durante o 
primeiro semestre de 2012, a coordenação e membros do GT na UNICAMP (Thereza Adrião, Nora 
Krawczyk, Pedro Ganzeli e Vicente Rodriguez) dedicaram-se à organização de proposta de 
Intercâmbio acerca do tema “RELAÇÕES PÚBLICO E PRIVADO NA EDUCAÇÃO: embates e 
desdobramentos para a democratização da educação”, conforme definição na reunião anual do 
GT em Natal/RN. Este evento está previsto para acontecer nos dias 9 e 10 de agosto, já conta com 
inscrições de pôsteres e com financiamento da CAPES. O evento receberá dois convidados 
estrangeiros e três convidados de outras áreas das ciências humanas e contará com diferentes 
colegas do GT nas discussões das temáticas. Cabe destacar ainda neste caso o apoio de membros 
do GT na organização da página do evento (Angelo de Souza) e no comitê científico. As 
informações estão disponíveis na página do GT no portal da ANPED e no site www.gt5.ufpr.br. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela coordenação do GT5 no período de 
nov/2011 a jul/2012, elas podem ser sintetizadas, primeiro, pela participação na reunião 
preparatória da  Reunião Anual, realizada pela Diretoria da Anped com os Coordenadores de GT e 
representantes do Fórum de Coordenadores dos PPGEDs. Seguiu-se a reunião o encaminhamento 
pela coordenação dos trabalhos relativos a organização das atividades do GT na reunião anual de 
2012. Mantivemos um esforço coletivo de comunicação interna do GT, com o uso intensivo da lista 
de email Grupos de Trabalho na ANPED, discussão iniciada em Natal/RN, assim como a lista tem 
possibilitado a resposta à diferentes consultas realizadas pela Diretoria da ANPED, caso por 
exemplo, da consulta sobre a indicação da ANPED para o CNE. Além disto, a organização periódica 
de um pequeno informativo interno tem possibilitado fazer circular entre os membros do GT 
informações sobre eventos, concursos e periódicos da nossa área. Finalmente deu-se continuidade 
à organização da página do GT no portal da ANPED. 

     Coordenação do GT – julho de 2012. 
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