GT Trabalho e Educação (9)
Relatório de atividades – novembro de 2009 a setembro de 2010
Organização de atividades acadêmicas
II Colóquio “A Pesquisa em Trabalho, Educação e Políticas Educacionais”.
Organização: Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. Prof. Ramón de
Oliveira.
Local: UFPE. Recife/PE.
Período: 26 e 27/08/2010.
Objetivos: Refletir sobre o desenvolvimento de pesquisas que tenham como foco central
as temáticas da juventude, do trabalho e da educação profissional; estabelecer o
intercâmbio de pesquisadores e de pesquisas desenvolvidas na área de Políticas
Públicas, Trabalho e Educação; aprofundar o debate sobre a relação entre as Políticas
Educacionais e as perspectivas utilitarista e ontológica de formação
Público-alvo: alunos e professores da Graduação e Pós-Graduação em Educação;
Pesquisadores da área de trabalho e educação e da área de políticas educacionais;
Profissionais da Educação.
Colóquio “Produção de Conhecimento sobre Ensino Médio Integrado: dimensões
epistemológicas e político-pedagógicas”.
Organização: Projetos Integrados UFF/UERJ/EPSJV-Fiocruz; EPSJV/Fiocruz. Profs.
Gaudêncio Frigotto; Maria Ciavatta; Marise Ramos; Cláudio Gomes.
Local: EPSJV/Fiocruz. Rio de Janeiro/RJ.
Período: 03 e 04/09/2010.
Objetivos: identificar e divulgar o estado da arte da produção do conhecimento sobre o
Ensino Médio Integrado, nas modalidades regular e de EJA; sistematizar as principais
questões de ordem epistemológica, política e pedagógica que envolvem o tema,
considerando estudos de natureza conceitual e empírica, avançando em sua
compreensão teórico-prática; explicitar e aprofundar o debate sobre o tema na
perspectiva da política pública.
Público-alvo: professores e alunos da Graduação e Pós-Graduação em Educação; alunos
que defenderam dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre ensino médio
integrado; Pesquisadores da área de trabalho e educação e da área de políticas
educacionais; Profissionais da Educação, especialmente envolvidos com políticas e
práticas pedagógicas em ensino médio integrado.
Atuações vinculadas à política nacional de educação
Participação nas Audiências Públicas do Conselho Nacional de Educação (CNE) para
discussão da proposta de Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, realizadas no Rio de Janeiro e em São
Paulo, nos meses de maio e junho de 2010.
Participação no Grupo de Trabalho instituído pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação, composto por representantes do governo e da
sociedade civil, a fim de elaborar documento em contraposição à proposta de

2
Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, do CNE, no período de maio a agosto de 2010

Elaboração do documento “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio em Debate: texto para discussão” mediante a
participação no Grupo de Trabalho instituído pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação.
Participação na reunião para discussão de proposta de “Diretrizes Curriculares para o
Ensino Médio”, organizada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da
Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, realizada em Brasília, realizada no
dia 17/09/2010.
Participação no Fórum Mundial de Educação Profissional em Tecnológica, realizado em
Brasília, no período de 23 a 27 de novembro de 2009.
Participação nas Conferências Estaduais de Educação, preparatórias para a Conferência
Nacional de Educação (CONAE).
Participação na Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em Brasília, no
período de 28 de março a 01 de abril de 2010.
Outras atividades:
Diálogo com a diretoria da Anped e com órgãos do MEC sobre a política nacional de
educação, considerando a atuação crítica e fundamentada do GT nas respectivas
atividades.
Participação da Reunião de Coordenadores de GTs da Anped, realizada em Caxambu,
no período de 16 e 17/10/2010.
Participação da Reunião de Coordenadores de GTs da Anped, realizada em Belo
Horizonte, no período de 11 e 12/03/2010.
Organização da III Mostra de vídeos-documentários sobre Trabalho e Educação e I
Mostra de vídeos-documentários sobre Trabalho e Educação e temáticas afins, a
realizar-se na 33a. Reunião Anual da Anped;
Organização da programação do GT na 33a. Reunião Anual da Anped.
Atividades relativas ao Comitê Científico:
Avaliação dos trabalhos dos GTs 05 e 11 - maio/junho
Avaliação final dos trabalhos do GT09 - junho
Participação na reunião geral do Comitê Científico, RJ, PUC, julho.
Participação na reunião geral do Comitê Científico, realizada em Caxambu, no período
de 16 e 17/10/2010.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2010
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