RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 / 2012
GT 15 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os membros do GT 15 – Educação Especial vem desenvolvendo atividades referentes
tanto a discussões internas como externas ao GT.
No final de 2011, foram encaminhadas discussões, por intermédio da lista de email,
referente ao regimento interno dos GTs da ANPED, diálogo iniciado durante a 34ª
reunião anual da ANPED em Natal. Tal discussão resultou em documento
encaminhado à diretoria desta associação contendo o posicionamento dos membros do
GT acerca do tema. Também no final do ano de 2011 e início de 2012, promovemos
discussão on line sobre o Decreto 7611/11, documento com implicações significativas
para a área de educação especial.
Já em março de 2012, a atual coordenação do GT participou da reunião da diretoria da
ANPED com os demais coordenadores dos GTs, no Rio de Janeiro, o que possibilitou
contribuir com a programação da 35ª reunião Anual da ANPED, bem como dar
encaminhamentos necessários a organização desta reunião anual.
No que concerne aos membros do GT 15, destacamos que vêm participando de
pesquisas que envolvem redes de ensino municipais e estaduais do território brasileiro,
bem como desenvolvem projetos de formação de gestores das redes publicas de ensino.
Muitos de seus membros são pareceristas ad hoc de periódicos de circulação nacional
da área da educação e da educação especial o que mostra a inserção da educação
especial na educação brasileira.
Atualmente, diversos grupos de pesquisa constituídos por componentes do GT 15 –
Educação Especial, têm projetos vinculados ao observatório da educação da CAPES.
A participação dos membros do GT 15 – Educação Especial em eventos nacionais deuse, entre outros, no VI Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial e no
VII Encontro da Associação brasileira de Pesquisadores em Educação Especial,

ocorrido em Londrina de 8 a 10 de novembro de 2011. Tais participações forem tanto
na organização do evento como em mesas temáticas e apresentação de trabalhos.
A ANPED - Centro-Oeste, que ocorreu Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS entre os dias 9 e 12 de julho de 2012, no Campus do Pantanal da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, e a ANPED-SUL, que ocorrerá na
Universidade de Caxias do Sul – UCS de 29 de julho a 1º de agosto de 2012, na cidade
de Caxias do Sul/RS, contou e contará com a participação dos membros do GT 15 na
comissão organizadora, como pareceristas ad hoc, como participantes em mesas e como
expositores de trabalho.

Além desses eventos, também está prevista a participação de membros do GT 15 em
mesas e com apresentação de trabalhos no XVI ENDIPE - Didática e Práticas de
ensino: compromisso com a escola pública, laica, gratuita e de qualidade, a ser realizado
no período de 23 a 26 de julho de 2012, na Faculdade de Educação da Unicamop, em
Campinas/SP.

