
  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO GT DE 

PSICOLOGIA DA EDUC AÇÃO – NOVEMBRO/2011 A SETEMBRO/2012. 

 

1. Participação dos membros do GT em discussões sobre a inserção da disciplina 

de Psicologia no Ensino Médio, em parceria com a Associação Nacional de 

Ensino de Psicologia – ABEP. 

 

2. Participação de membros do GT em ações políticas junto com o Conselho 

Federal de Psicologia, assim com em Conselhos Estaduais de Psicologia, 

reforçando projetos de Lei, em nível Federal e Estadual, que propõem a 

inserção do psicólogo na educação. 

 

3. Participação dos membros do GT de Reuniões regionais da ANPEd. 

 

4. Participação de membros do GT em eventos da área de Psicologia e Educação. 

Nos dias 6 e 9 de junho de 2012 alguns membros do GT participaram do XIV 

Simpósio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

– ANPEPP,  no campus da UFMG, que teve como tema central “Produção e 

Divulgação Científica: os desafios da interdisciplinaridade”. No evento estavam 

presentes professoras que são membros do GT de Psicologia da Educação, que 

trabalham nessas duas áreas. Outro evento que congregou alguns pesquisadores 

do GT foi o IV Congresso Latinoamericano da ULAPSI – União Latino 

Americana de Entidades de Psicologia, que ocorreu em Montevidéo, Uruguai. 

Outros eventos também ocorreram este ano, em nível local, estadual e nacional 

e tiveram a participação de membros do GT. Essas oportunidades têm sido 

muito ricas para continuar debates que ocorrem durante as reuniões anuais. 

 

5. Publicações de artigos, livros e capítulos de livros vinculados às áreas de 

Psicologia e Educação. 

 

6. Vinculação dos participantes do GT de Psicologia da Educação com outras 

entidades, tais como: ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar 

e Educacional; ANPEPP – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Psicologia; ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. 

 

7. Participação dos membros do GT em seminários, congressos, conselhos 

referentes a temáticas vinculadas á Psicologia, Educação Infantil, Educação 

Popular, Educação do Campo, Movimentos Sociais, Educação de Jovens e 

Adultos, Formação de Professores, Políticas Públicas, dentre outros. 

 

8. Participação dos consultores ad hoc do GT e Comitê científico em discussões 

para a organização da reunião do ano de 2012. 



 

9. Participação de membros do GT nas reuniões do Fórum sobre Medicalização da 

Educação e da Sociedade. 

 

10. Participação de membros do GT em comissões para elaboração de políticas 

públicas no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

11. Participação de membros do GT em comissão interdisciplinar para elaboração 

de critérios avaliativos do  Programa Nacional de Livro Didático (PNLD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


