
 

RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 15 – EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
 

1 – Identificação 

 
a) Coordenador: Rosalba Maria Cardo Garcia 

b) Vice-coordenador: Mônica Carvalho de Magalhães Kassar 
 

2 – Caracterização da última reunião 
 

a) Participantes:  
 No primeiro dia: 95 participantes 

 No segundo dia: 68 participantes 
 No terceiro dia: 44 participantes 

b) Instituições Representadas: todas as regiões do país: 
universidades federais, estaduais, particulares, faculdades e 

secretarias de educação. 
 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 
Avaliação do GT: Todas as atividades programadas (uma sessão 

especial, dois trabalhos encomendados, 10 comunicações orais, 5 
pôsteres, um mini-curso encomendado) foram cumpridas 

conforme o programado e avaliadas como significativas e de 
relevância científica. Houve uma recomendação para que o mini-

curso tenha uma carga horária maior. 
 

 
4 – Programação 2008/Sugestões para 31ª RA/Encaminhamentos 

 
Em assembléia do GT, na 4ªfeira, dia 10 de outubro, os participantes 

aprovaram que, para a 31ªReunião Anual, a coordenação deve 
trabalhar com as seguintes indicações:  

 um trabalho encomendado com a temática sobre a formação de 
professores; 

 apresentação de 12 trabalhos; 
 apresentação oral dos pôsteres dentro da programação do GT; 

 a sessão especial deve ser organizada, preferencialmente, com 

os grupos de trabalho: formação de professores; educação 
superior; estado e política educacional; currículo; 

 o mini-curso deverá ser encomendado com a temática: a 
pesquisa com fontes documentais, na perspectiva da análise do 

discurso. 
 

 
5 – Eleições no GT 

 
a) Coordenação: Rosalba Maria Cardo Garcia (UFSC) 



b) Vice-coordenação: Mônica de Carvalho Magalhães Kassar 

(UFMS) 
c) Indicação da lista dupla do Comitê Científico: 

 Denise Meyrelles de Jesus (UFES) 

 Claudio Roberto Baptista (UFRGS) 
 

d) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008. 
 Ana Dorziat (UFPB) 

 Cristina Broglia Feitosa de Lacerda (UNIMEP) 
 Maria Helena Michels (UFSC) 

 Nerli Nonato Ribeiro Mori (UEM) 
 Rosângela Gavioli Prieto (USP) 

 Therezinha Guimarães Miranda (UFBA) 
 

 
 

6 – Avaliação da Reunião 
 

A assembléia do GT teve uma média de 35 participantes. Afirmou-se 

que o GT é um Grupo consolidado e com número expressivo e 
qualificado de participantes. Os participantes consideraram que todas 

as decisões aprovadas na assembléia anterior (29ªReunião) foram 
alcançadas com bom êxito. Os encaminhamentos para a próxima 

reunião foram construídos no coletivo com consenso. Além dos 
encaminhamentos já apontados acima, aprovou-se a necessidade de 

a coordenação estabelecer consultas aos membros do GT para lidar 
com temas emergentes que possam preencher sessão 

conversa/colóquio ou uma reunião conjunta com a ABPEE no período 
da reunião da ANPEd. 

 
Por fim, a assembléia reafirmou os critérios referentes à escolha da 

equipe de coordenação, cujos representantes devem ter:  
 relevante atuação na produção do conhecimento em educação 

especial; 

 reconhecimento acadêmico por seus pares; 
 atuação coletiva e colaboradora; 

 expressão nacional e regional. 
 

E, em seguida, após retomar a importância da alternância de 
representação, elegeu a nova coordenação. 

 
 

7 – Atividades pós-reunião anual: 

 

Os membros do GT 15 participaram das seguintes atividades no 

período compreendido entre setembro de 2007 e setembro de 2008: 



 

 Reunião dos Coordenador@s de Gts e Forpred com a Diretoria, 
no mês de março, em Recife. 

 
 Anpedsul, no mês de junho, em Itajaí/SC. 

 
 Seminário de Educação Básica, no mês de abril, em 

Salvador/BA. 
 

 IV Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial, no 

mês de setembro, em Gramado/RS. 
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