
 
 

 

Relatório da 33ª Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho (GT): 16 

 

- Coordenador: Rita Marisa Ribes Pereira (UERJ) 

 

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

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 91 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; Universo, UNEB, 

SME-RJ, UGRJ, UFJF, UFMT, UNIVALE, UFPEL. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: O GT participou da organização de duas sessões especiais, sendo que 

uma ocorreu com normalidade e a outra aconteceu sem a presença do convidado indicado 

pelo GT. Como esse convidado seria financiado, repassou-se o financiamento das diárias 

para a professora convidada pelo GT de Arte. A crítica feita pelos participantes do GT é a 

de que os palestrantes nem sempre se ativeram ao tema que dava título à mesa. Foi indicada 

a sugestão de que se frise aos palestrantes a importância de ater-se ao tema para que a mesa 

tenha uma mínima unidade. 

 

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, já pela segunda vez, a 

figura do comentador dos trabalhos, instituída nesse ano, que garantiu um bom nível de 



 
discussão. Foi reiterada a sugestão de que a Secretaria disponibilize os 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. Ponderou-se que neste ano os trabalhos ficaram 

disponibilizados antes e que o aviso, pela lista do GT, incentivou a uma leitura prévia. 

 O grupo avaliou como importante a apresentação de um panorama das temáticas dos 

trabalhos submetidos ao GT, entre aprovados e não aprovados, pois dá uma visão mais 

ampla e transparente do fluxo da produção no GT. 

No que se refere ao espaço das reuniões do GT 16, o grupo avaliou positivamente a 

nova localização e se manifestou favoravelmente à sua manutenção.  

 

 

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA 

 

a) Encaminhamentos:  

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

dentro do período do Coordenador.  

2. 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.  

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

na página da ANPEd; 

 

 

SUGESTÕES TEMÁTICAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO 

ANPED 

1. Em virtude do GT completar seus 20 anos, foi formado um grupo de pesquisadores 

com a finalidade de apresentar um histórico das questões debatidas no GT, tendo 

por recorte três diferentes campos de mídia: impressas, eletrônicas e digitais.  

2. Foi sugerido que seja apresentado ao grupo um panorama das temáticas dos 

trabalhos recebidos pelo GT   

 

5 – Eleições no GT/GE 

 

a) Coordenação (se for o caso):  

 



 
- Coordenador: Guaracira Gouvêa de Sousa (UNIRIO) 

 

- Vice-Coordenador: Fabiana Amorim Marcello (ULBRA) 

 

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: Rosália Duarte (PUC-RJ) 

 

- Segunda indicação: Claudia Maria de Lima (UNESP) 

 

- Terceira indicação: Rita Marisa Ribes Pereira (UERJ) 

 

c) INDICAÇÃO DOS CONSULTORES AD HOCS PARA 2010: 

 

ADRIANA FRESQUET 

CLEBER GIBBON RATTO 

EDMÉA SANTOS 

LUCILA PESCE 

MARCO SILVA 

MARIA HELENA BONILLA  

MONICA FANTIN 

RAQUEL BARRETO 

RITA RIBES PEREIRA 

ROSA FISCHER 

SARAÍ SCHIMIDT 

 


