
 
 

Relatório GT 15 – Reunião Anual 2008 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Coordenadora: Rosalba Maria Cardoso Garcia - UFSC 

b) Vice-coordenadora: Monica Carvalho Magalhães Kassar - UFMS 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: o encontro do grupo contou com cerca de 60 pessoas em cada um 

dos dias da 31ª Reunião Anual. Destaque para a freqüência de aproximadamente 

80 pessoas na apresentação do trabalho encomendado. 

b) Instituições Representadas: participaram dos encontros do GT representantes de 

diferentes universidades de todas as regiões do país, públicas e privadas, 

também assim representadas nas apresentações de trabalhos. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: realizada no auditório do Hotel União a sessão especial 

“Medicalização na educação infantil e no ensino fundamental e a formação 

docente”, em ação conjunta com o GT 20 – Psicologia da Educação. 

b) Trabalhos Encomendados: realizado o TE sobre Formação de professores com o 

professor Dermeval Saviani. 

c) Comunicações Orais: apresentadas 12 comunicações orais. 

d)  Minicursos: realizado o mini-curso sobre aspectos teórico-metodológicos da 

pesquisa em educação/educação especial: análise documental, contanto com 

cerca de 30 participantes. 

e) Avaliação do GT. 

 

4 – Eleições no GT/GE 

 

a) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico: Cláudio Roberto Baptista 

(UFRGS), Rosangela Gavioli Prieto (USP) e Kátia Regina Moreno Caiado 

(PUCCampinas) 

b) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008: Maria Helena Michels, Teresinha 

Miranda, Ana Dorziat, Nerli Mori, Adriana Laplane, Cristina Lacerda. 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

1. Subáreas: 

O GT posiciona-se por permanecer na mesma subárea em que está atualmente. 

Motivos: 



.Identificação de “espaço” nas pesquisas (a escola - a educação básica); 

.Consideração acerca da participação da Educação Especial na Educação Básica. 

 

2. Avaliação  

. Geral: O GT tem se consolidado e fortalecido suas discussões. 

. Manutenção do tempo de apresentação dos trabalhos (30 minutos de exposição e 

15 minutos para debate) nem o número de trabalhos apresentados (12). 

. Avaliação positiva do trabalho encomendado e do minicurso. 

 

De modo geral há aprovação das atividades desenvolvidas na 31ª Reunião. Contudo, 

o GT voltou a discutir uma questão que envolve todos os espaços de realização da 

reunião da ANPEd, qual seja, a acessibilidade física. Houve uma manifestação por 

parte de grupo em relação à ausência de condições de acessibilidade física nas 

dependências dos hotéis que sediam as reuniões como um ponto negativo do evento. 

Membros mais antigos do GT indicam que tal discussão já foi apresentada à 

diretorias anteriores, bem como moções em assembléias gerais da entidade. 

Considerando a manutenção do evento em Caxambu, aponta-se a necessidade de 

negociação com a rede hoteleira, colocando o GT à disposição para contribuir nessa 

discussão. 

 

 

3. Encaminhamentos 

. Trabalho encomendado 

a) A relação entre público e privado e a política de Educação Básica 

(privatização do público e sistemas de avaliação). 

 

. Sessão Especial 

Propor parceria com o GT de Formação de professores. Sugestão de tema: 

produção de pesquisa em formação de professores. 

 

. Mini curso 

 Tema: Abordagem teórico-metodológica/ /instrumental na elaboração de 

pesquisa. Métodos e instrumentos de coleta de dados (entrevistas, etc.). 

 

.Comitê Científico 

 1)Denise Meirelles de Jesus (UFES) solicita seu afastamento.  

2) Cláudio Roberto Baptista (UFRGS) assume como titular. 

3) Rosângela Prieto (USP) assume como 1ª suplente. 

 4) Kátia Caiado (PUCCAMP) assume como 2ª suplente. 

 

. Ad-hoc 

 Manutenção do grupo e ad hocs de 2008, assumindo Adriana Lia F. de Laplane 

(UNICAMP) em função do remanejamento de Rosangela Gavioli Prieto para CC. 

 

 

 

 

 

 


