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Identificação 

GT 14 – Sociologia da Educação 

 

Coordenação – Maria da Graça Jacintho Setton (FE- USP) 

Vice- coordenação – Claudio Nogueira (FaE-UFMG) 

 

Comitê Científico – Marcio Costa (FE-UFRJ) 

Segunda Indicação - Cyntia Carvalho (PUC-Rio)  

Terceira Indicação - Maria José Braga Viana (UFMG). 

 
Membros ad doc. 

- Antonio Gonçalves Soares (UFRJ) 
- Écio Antonio Portes (UFJF) 

-Fátima Alves (PUC-RIO) 
-Márcia dos Santos Ferreira (UFMT) 

-Maria de Lourdes Tura (UFRJ) 
-Tânia Freitas Resende (UFMG) 

 

 

Durante o ano de 2010/2011, o GT 14 – Sociologia da Educação manteve constante contato com 

seus membros a partir de uma lista de e-mails de aproximadamente 125 endereços. 

As comunicações internas ao GT versaram, sobretudo, acerca dos encaminhamentos solicitados 

pela Secretaria Executiva da Anped. Além disso, a lista de e-mails serviu para publicizar congressos 

nacionais e internacionais, seminários, editais de pesquisa, chamadas de periódicos bem como para a 

divulgação de lançamentos da produção acadêmica dos colegas de GT, no formato livro. 

Durante esse período a coordenação também se empenhou em postar na página da Anped um 

pequeno histórico do GT, desde sua criação, nos anos 1980. Para isso contou com a colaboração de 

seus membros fundadores. 

Ademais, na ocasião da organização da 340 Reunião da Anped, em Natal, e planejamento das 

Sessões Especiais de responsabilidade do GT, a coordenação contou com a intensa contribuição de 

seus membros. 

Seria oportuno lembrar que as demandas relativas aos nomes indicados pelo GT 14, em Reunião 

de Trabalho, em Caxambu, em 2010, para o Mini-Curso e para as Sessões Especiais, foram 

contempladas. 

Por fim, vale salientar que o envio dos pareceres pelos companheiros ad doc, bem como a atuação 

do Comitê Científico e da vice-coordenação foram executadas de maneira tranqüila, garantindo o 

pleno andamento das solicitações da Secretaria Executiva. 



Sem mais, atenciosamente 

Maria da Graça Jacintho Setton 

 


