
 

 

 

 

 

Sociedade, cultura e educação: novas regulações? 

 

 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho (GT): 16 

 

- Coordenador: Claudia Maria de Lima (UNESP) 

 

- Vice-Coordenador: Rita Marisa Ribes Pereira (UERJ) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 188 participantes 

 

b) Instituições Representadas: UNESP; USP; UERJ; FEEVALE; UNISINOS; UFG; 

UFSCAR; UEMS; UERS; IPA; UFC; UFJF; UFBA; UEG; UFRGS; ULBRA; UFMS; 

UFAL; UDESC; PCR-SEEL; UTP; UFOP; PUC-SP; UNIRIO; UNESA; FIOCRUZ; 

UFMG; UFF; SEMEC-CAXAMBU; UEMG; UNIT; UCP; UER; UMESP; PUC-RIO; 

CPPA-RJ; UFRRJ; UCP; UNB; PUC-MINAS; UFPE; UNEB; FURG;  

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: a sessão especial do GT ocorreu dentro do programado e foi bem 

avaliada por todos. 

 

b) Trabalhos Encomendados: não tivemos trabalho encomendado. 

 

c) Comunicações Orais: Todas foram realizadas. 

 

d) Minicurso: ocorreu e foi muito bem avaliado pelos participantes. 

 

e) Avaliação do GT:  

Na avaliação do GT 16 foi destacada a importância que teve a figura do comentador 

dos trabalhos, instituída nesse ano, que garantiu um bom nível de discussão. Foi sugerida a 

ampla divulgação dos artigos anteriormente à reunião da ANPED, para que os participantes 

do GT possam fazer a leitura prévia desses trabalhos e estruturar a discussão já tendo essa 



leitura como pressuposto para o evento. Isto colocaria a ênfase na discussão do trabalho e 

reduziria o tempo dedicado à sua apresentação pelo autor.  

No que se refere ao espaço das reuniões do GT 16, a opção pela escola foi avaliada 

como infinitamente melhor do que o espaço do Centro de Convenções utilizado em 2008, 

apesar de no último dia o encontro ser prejudicado por um evento que acontecia na escola, 

com a presença das crianças. Entretanto, foi ponderado que o GT 16, que tem tido uma 

média de 35 trabalhos inscritos por ano e que em 2009 recebeu mais de 100 participantes, 

precisa deixar de ficar “refém” da escolha de lugares periféricos, enquanto outros GT, 

independentemente do quantitativo de trabalhos e participantes que recebam, já tem seus 

lugares definidos. Buscando uma distribuição dos espaços mais democrática e justa, foi 

elaborada e lida em assembléia, uma moção à diretoria da ANPED, com o objetivo de 

contribuir com a organização da próxima reunião: sugeriu-se que seja feita uma avaliação 

da relação entre o quantitativo de trabalhos e participantes de cada GT nos últimos anos, 

com o propósito de redistribuir os locais de cada GT na reunião, considerando o tamanho 

desses espaços e sua real ocupação. Acatada pela diretoria da ANPED na assembléia, essa 

sugestão deverá ser retomada na primeira reunião de coordenadores em 2010. 

 

 

 

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA 

 

a) Encaminhamentos:  

1. Solicitação de que o GT 16 seja alocado num espaço mais adequado ao seu 

tamanho. Há GT com poucos trabalhos, mas que possuem bons “espaços cativos”, 

enquanto o GT 16 que recebe um grande número de participantes e de trabalhos 

inscritos fica “jogado” nos espaços que sobram e com contínuos problemas, como o 

ocorrido em 2009.  

2. Solicitação de que o Vice-Coordenador possa fazer reserva nos hotéis em Caxambu 

dentro do período do Coordenador. Esse ano houve caso de Vice-Coordenador ficar 

sem conseguir reserva no hotel. 

3. Solicitação de que os coordenadores tenham acesso aos resultados da avaliação dos 

trabalhos antes ou junto com os autores. Esse ano houve caso de pedido de recurso 

antes do coordenador ter acesso à lista de aprovados.  

4. Solicitação de que os critérios de avaliação enviados aos Ad hocs sejam colocados 

na página da ANPEd; 

5. Que se retorne a fazer as inscrições em minicursos de forma on-line. 

 

 



SUGESTÕES TEMÁTICAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO 

ANPED 

1. Que se discuta a pertinência de ter um trabalho encomendado, decisão que deverá 

ser tomada até março. Na discussão, surgiu uma proposta: “A relação teórico-

metodológica da construção do objeto nas pesquisas em educação e comunicação”. 

2. Durante a mostra de vídeo-documentários, foi sugerido transformá-la em sessão 

“Especial”, no horário dedicado às demais (14 às 17h). Ficou combinado de se 

conversar com os coordenadores do GT Educação e Trabalho, que criaram a mostra, 

e ver a viabilidade da sugestão 

 

 

5 – Eleições no GT/GE 

 

a) Coordenação (se for o caso):  

 

- Coordenador: Rita Marisa Ribes Pereira (UERJ) 

 

- Vice-Coordenador: Claudia Maria de Lima (UNESP) 

 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico (obrigatoriamente indicar três nomes para 

compor a lista, lembrando que todos os três não poderão submeter trabalho para avaliação): 

 

- Primeira indicação: Antonio Alvares Soares Zuin (UFSCAR) 

 

- Segunda indicação: Rosália Duarte (PUC-RJ) 

 

- Terceira indicação: Rosa Fischer (UFRGS) 

 

c) INDICAÇÃO DOS CONSULTORES AD HOCS PARA 2010: 

CLAUDIA MARIA DE LIMA  

CLEBER  GIBBON RATTO 

EDVALDO  

FABIANA AMORIM MARCELLO 

GUARACIRA GOUVÊA DE SOUZA 

GILKA GIRARDELLO 

LUCILA PESCE 

MARIA HELENA BONILLA  

MIRZA S. TOSCHI 

MÔNICA RABELLO 

ROSA FISCHER 

 


