Relatório de Atividades do GT12 – Currículo
Novembro de 2012 a julho de 2013
Coordenação – Álvaro Moreira Hypolito / UFPel
Vice-coordenação – Rita de Cássia Frangella / UERJ

As atividades do GT e de seus membros no período de novembro de 2012 a julho de 2013
ficaram restritas principalmente às atividades preparatórias para a 36a. Reunião Anual da Anped,
envolvendo as discussões sobre a programação do GT para esta próxima reunião anual, incluindo
incentivo a inscrições de trabalhos, pôsteres e mini-curso, assim como a definição da temática para
o Trabalho Encomendado e participação nas Sessões Especiais.
A coordenação participou da reunião com outros coordenadores de Gts e Diretoria da
Anped, em que foi resolvido, dentre outros assuntos, o tema da 36a. Reunião Anual e a distribuição
e organização das Sessões Especiais. Esteve presente nesta reunião o coordenador Álvaro Moreira
Hypolito. Nesta reunião ficou decidida a participação do GT em três Sessões Especiais.
O GT-Currículo decidiu participar de três Sessões Especiais, juntamente com os Gts da Subárea 3 - Didática, Formação de Professores, Currículo, Educação e Comunicação, Educação
Matemática e Educação e Arte. Uma sobre Cultura digital, didática e currículo, sob
responsabilidade do GT, sob coordenação do Prof. Álvaro Moreira Hypolito, e com a participação
da Profa. Nilda Alves, como indicada pelo GT. A segunda sessão será sobre Formação estética,
criação e autoria: qual o lugar no currículo?, com a participação do Prof. Antonio Carlos Amorim,
e uma terceira que apoiamos sobre o tema Política públicas de formação docente para a educação
básica.
Foram submetidos trinta e dois trabalhos. Foram aprovados quatorze trabalhos para
apresentação na reunião e quatro como excedentes. Foram submetidos três pôsteres e aprovados
dois.
O Trabalho Encomendado versará sobre as “O campo do currículo nas relações com o
conhecimento científico”, mantendo o formato de anos anteriores com a contribuição de
pesquisadores e grupos de pesquisa, participantes do GT, com textos que abordam o tema central a
partir de suas perspectivas teóricas. Para este ano a dinâmica da sessão de trabalho encomendado
dar-se-á a partir de uma discussão aberta, sem um convidado debatedor, mediada pela coordenação
e vice-coordenação do GT.
O GT terá ainda o minicurso denominado “As pesquisas nos/dos/com os cotidianos e os
currículos pensadospraticados”, que ficará a cargo dos professores Carlos Eduardo Ferraço (UFES)
Maria Luiza Sussekind Verissimo Cinelli (UNIRIO) e Ines Barbosa de Oliveira (UERJ).
A avaliação dos trabalhos e pôsteres contou com a colaboração de vários membros do GT
que colaboraram como pareceristas e avaliadores dos textos inscritos. Este trabalho de avaliação
contou ainda com a decisiva participação das colegas que representam o GT no Científico, a Profa.
Janete Magalhães Carvalho (UFES) e a Profa. Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP). A relação de
pareceristas ad hoc foi a seguinte: Alexandra Garcia, Alik Wunder, Débora Raquel Alves Barreiros,
Fabiany de Cássia Tavares Silva, Jarbas Santos Vieira, Juares da Silva Thiesen, Laura Cristina
Vieira Pizzi, Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Maria Cecilia Lorea Leite, Maria da Conceição Silva
Soares, Maria Luiza Ssussekind Verissimo Cinelli, Maria Manuela Alves Garcia, Maria Regina
Lopes Gomes, Ozerina Victor de Oliveira, Rosanne Evangelista Dias, Rozana Gomes de Abreu e
Sandra Kretli da Silva.
A Associação Brasileira de Currículo – ABdC realizou algumas atividades que contaram
com a colaboração de vários membros do GT, tanto na sua diretoria como na divulgação da
associação, principalmente pelas professoras Nilda Alves e Inês Barbosa de Oliveira, da UERJ, que
finalizaram o processo de institucionalização da entidade em termos legais. Por meio da AbdC,

vários membros do GT colaboraram com os três dossiês organizados juntamente com os periódicos
Currículo sem Fronteiras, e-Curriculum e Teias. Durante este ano novos dossiês estão sendo
planejados com os mesmos periódicos. Foi realizada uma assembléia da AbdC, durante o evento
Redes, na UERJ, que contou com a participação de vários membros do GT.
Um dos eventos que contou com a participação de vários membros do GT, organizado pela
UERJ, sob coordenação de Inês Barbosa de Oliveira e Mailsa Carla Pinto Passos, foi VII Seminário
Internacional “As redes educativas e as tecnologias: transformações e subversões na atualidade”.

