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1. Composição atual do GT 

1.1 Coordenação: Silvia Helena Vieira Cruz (UFC). 

 

1.2 Vice-coordenação: João Josué da Silva Filho (UFSC) e Ligia Maria 

Motta Lima Leão de Aquino (UCP-Petrópolis). 

 

1.3 Representante no comitê científico: Eloísa Candal Rocha (UFSC). 

 

 

2. Atividades realizadas ou das quais o GT participou 

2.1  Em novembro, a nova coordenação criou um grupo de discussão na 

internet com os participantes do GT nas três últimas reuniões anuais da 

ANPED, a fim de facilitar a nossa comunicação.  

 

2.2  Em janeiro, foi enviada correspondência a todos os participantes desse 

grupo estimulando a inscrição de trabalhos e pôsteres e divulgando as 

normas adotadas para isso. 

 

2.3  Nos meses de janeiro e fevereiro a coordenação realizou contatos com 

pesquisadores estrangeiros, visando a realização de um mini-curso sobre 

pesquisas com crianças pequenas, que foi uma das solicitações do GT 

para a próxima reunião. Infelizmente, devido a problemas profissionais 

ou pessoais desses pesquisadores, não foi possível confirmar a 

participação de nenhum deles. 

 

2.4  No final de março (dias 30 e 31), a coordenadora participou, no Rio de 

Janeiro, da reunião de Coordenadores de GT’s/GE’s e do coordenador do 

Fórum com a Diretoria e Secretaria Executiva para preparação da 29ª 

Reunião Anual. Foi um momento muito importante para o maior 

conhecimento do funcionamento da entidade e aproximação entre os 

colegas. 
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2.5  A partir daí, houve vários contatos, via internet e por telefone, para 

concluir a organização da sessão especial, proposta pelo GT, “Infância e 

espaços educativos: questões de linguagem, comunicação e arte”, do 

mini-curso “Pesquisando crianças pequenininhas: a contribuição dos/as 

artistas para as metodologias (já) convencionais”, e do trabalho 

encomendado “O ensino obrigatório aos 6 anos: nova oportunidade ou 

negação da infância?”. Vale destacar que, no caso da sessão especial, 

seria melhor que a ANPED pudesse financiar a participação de todos os 

convidados (passagem e hospedagem), e não apenas de um deles. 

 

2.6  Em abril foram confirmados os membros do GT indicados para serem 

consultores ad hoc. 

 

2.7  No mês seguinte, a coordenadora enviou os trabalhos aos consultores 

ad hoc. Houve alguns problemas devidos ao não pagamento da anuidade 

por parte desses consultores ou de falta de familiaridade com o 

sistema, o que atrasou o processo. Pudemos sempre contar com o auxílio 

da secretaria executiva para solucionar esses problemas. 

 

2.8  Em junho, a coordenadora do GT emitiu e disponibilizou os pareceres 

consolidados sobre os pôsteres. 

 

2.9  Ainda em junho houve várias comunicações da coordenadora do GT com 

os participantes de sessão especial, mini-curso e trabalho encomendado, 

a fim de garantir o envio dos textos na íntegra, no formato padrão para 

trabalhos da ANPED, para publicação no CD-ROM da 2ª Reunião Anual, 

no prazo estipulado. 

 

2.10 Em julho, a coordenadora do GT recebeu oficialmente a solicitação de 

profissionais da FIOCRUZ para a realização de um mini-curso, sem 

despesas para a ANPED, na RA (o que já havia sido acertado no GT, em 

momento anterior), o que motivou uma série de providências junto à 

secretaria da ANPED. 

 

2.11 Também nesse mês foram tomadas providências para a realização da 

reunião do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - 

MIEIB, durante a reunião as ANPED, para o que, mais uma vez, 

contamos com a colaboração da secretaria executiva. 

 

2.12 Por último, foi elaborada a programação geral do GT, a qual foi enviada 

para a secretaria e para todos os integrantes do grupo criado na 
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internet, juntamente com as ementas da sessão especial proposta pelo 

GT, dos mini-cursos e do trabalho encomendado, com um convite a todos 

para participarem dessa reunião. 

 

2.13 Parece oportuno registrar que o momento atual, de reservas nos 

hotéis de Caxambu está sendo marcado por reclamações pela 

dificuldade ou mesmo impossibilidade de conseguir vagas. 

 

 

 


