RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GT – 15
EDUCAÇÃO ESPECIAL
29ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED

Coordenadora: Katia Regina Moreno Caiado (Puc-Campinas)
Vice-coordenadora: Rosalba Maria Cardoso Garcia (UFSC)
Representante no Comitê Científico: Lúcia Helena Reily (Unicamp)

1. Caracterização:
1.1 Participantes: 127 pesquisadores estiveram presentes nas reuniões do GT 15, em
2006. Pesquisadores de universidades públicas e privadas de todas as regiões do
país.
2. Relação entre o programado e o realizado:
2.1 Descrição das atividades realizadas: a programação constava de 01 trabalho
encomendado, 11 trabalhos para comunicação oral, 01 pôster, 01 mini curso,
participação em 01 sessão temática e em 01 sessão conversa, 01 reunião do GT na
2ªfeira de manhã, 01 assembléia do GT na 4ªfeira de manhã e a assembléia da
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Os trabalhos
apresentados abordaram os seguintes temas: a inclusão escolar de alunos com
necessidades especiais em diferentes níveis, analisando experiências de redes de
ensino em várias regiões do país; educação de surdos; formação de professores;
métodos de pesquisa; e a questão curricular. Os pesquisadores representaram
diversas regiões do país: Nordeste (UFPB/UFCG); Centro-Oeste (UFMS, UFG);
Sudeste (UFSCar, UERJ); Sul (UFRGS, UFSM, ULBRA/FEEVALE, UNISC, UFSC,
UNIVALI, UNIPLAC).
2.2 Avaliação das atividades: todas as atividades previstas foram realizadas e avaliadas
muito positivamente pelos participantes.
Destaca-se na avaliação realizada na assembléia do GT :



a importância dos informes realizados pela Profa. Lúcia Reily, representante
do Comitê Científico, sobre o processo de avaliação dos trabalhos, logo na
primeira manhã de reunião do GT;



a necessidade de valorizar o espaço de apresentação de pôsteres com
trabalhos em andamento (serão 08 vagas para a próxima reunião);



a qualidade dos trabalhos, mini curso e sessões integradas com outros GT’s,
assim como a significativa participação dos presentes em todos os debates;



a importância da presença de intérpretes de libras nas reuniões do GT deste
ano e a necessária garantia de acessibilidade para os participantes nas
próximas reuniões anuais que necessitem de recursos especiais. Aprovou-se
uma solicitação para previsão orçamentária para as próximas reuniões anuais
referente

ao

oferecimento

dos recursos necessários indicados pelos

participantes no ato de inscrição. Essa solicitação foi aprovada na Assembléia
Ordinária da Anped, em 18 de outubro;


Homenagem prestada ao Prof. Dr. Hugo Otto Beyer (UFRGS), participante do
GT e parecerista as doc, morto recentemente ;

3. Programação 2007: atividades que o GT programou para o desenvolvimento até a
próxima RA
3.1 Rever a organização da página do GT no Portal da Anped para facilitar a divulgação
de informações e os contatos entre os sócios, participantes das reuniões e interessados;
3.2 Coordenar a publicação de um número temático do Cadernos Cedes sobre a
deficiência visual;
3.3 Coordenar a publicação de trabalhos apresentados na 29 RA com envio para a
Revista Educação e Realidade (UFRGS)

4. Indicação de nomes dos ad hocs e 3 nomes para o CC
4.1 Consultores Ad Hoc
Prof. Dr. Eduardo José Manzini (UNESP)
E-mail : manzini@marilia.unesp.br
Telefones: (14) 97030212

Profª. Drª. Laura Ceretta Moreira (UFPR)
E-mail: Laura.moreira@uol.com.br
Telefones: (41) 33524853
Profª. Drª. Maura Corcini Lopes (UNISINOS)
E-mail : maurac@terra.com.br
Telefones: (51) 99666016
Profª. Drª. Mônica de Carvalho Magalhães Kassar (UFMS)
E-mail : mkassar@terra.com.br
Telefones: (67) 2312016
Profª. Drª. Rita de Cássia B. P. Magalhães (UECE)
E-mail: ritamagalhaes@baydenet.com.br
Telefone:(85) 32623129
Profª. Drª. Sônia Lopes Victor (UFES)
E-mail: solovic@hotmail.com
Telefones: (27) 33352533/33352547
4.2 Comitê Científico
Profª Drª Lucia Helena Reily (UNICAMP/PUC-Camp)
E-mail : lureily@terra.com.br
Telefones: (19) 3788-8816 (UNICAMP)
(19) 3289-1664 (pessoal)
Profª Drª Maria Cecília Carareto Ferreira (UNIMEP)
E-mail: mcferrei@unimep.br
Telefones: (19) 31241659 (Unimep)
(19) 31241617 (pessoal)
Profª Drª Denise Meyrelles de Jesus (UFES)
E-mail: jesusdenise@hotmail.com
Telefones: (27) 33352894 (UFES)
(27) 33158504 (pessoal)
4.3 Em assembléia do GT, dia 18 de outubro, das 11 às 13h, foi aprovado que :


Não podem apresentar trabalho para avaliação: coordenadora e membros do
comitê científico e seus respectivos orientandos;



Podem apresentar trabalho para avaliação: vice-coordenadora e consultores ad
hoc’s, desde que informem à coordenadora do GT antes de o processo de
avaliação iniciar.

5. Sugestões para a 30ª RA: 30 anos da Anped


tema, dinâmica, produção de textos específicos acerca da trajetória/produção do
GT nesse período

Para a 30ª Reunião Anual a Assembléia do GT discutiu e aprovou:
Trabalhos encomendados:


Mesa redonda sobre os 30 anos de Educação Especial no país e os 15 anos do GT Educação Especial na Anped. Convite para participação da historiadora Profa.
Dra. Gilberta Jannuzzi e coordenação da mesa do Prof. Dr. Júlio Romero Ferreira
que fará os demais convites para participantes da mesa que versarão sobre os
principais eixos temáticos encontrados no levantamento que realizará referente à
produção do GT 15.



Palestra sobre a análise da produção do Prof.Dr. Hugo Otto Beyer (UFRGS).

Mini curso encomendado:


Convite para a Profa. Dra. Maria Cecília Carareto Ferreira (UNIMEP) ministrar o
mini curso: Abordagens teórico-metodológicas sobre a pesquisa na escola.

Com a decisão de apresentação de dois trabalhos encomendados, a assembléia aprovou
que serão selecionados 10 trabalhos para comunicação oral na 30ª RA. Por último,
houve uma discussão sobre a organização das apresentações de trabalhos para a
próxima reunião e a assembléia indicou que a coordenação do GT faça um estudo sobre
a possibilidade de modificar o seu formato para 2007.

A Coordenação.
Katia Regina Moreno Caiado (Puc-Campinas)
Rosalba Maria Cardoso Garcia (UFSC)

