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Após a finalização da 31ª Reunião Anual, a coordenação cuidou da elaboração e envio 

do relatório sobre os trabalhos, contendo todos os itens regulares, acrescidos das 

decisões  e  sugestões feitas na reunião de avaliação. 

Os integrantes do GT mantiveram movimentação acadêmica em frentes de atuação 

variada ao longo deste quase um ano. 

O intercâmbio com universidades nacionais e estrangeiras decorreu da participação em 

bancas de mestrado, doutorado e ascensão na carreira acadêmica, participação em 

eventos regionais (anpedinhas), no país e no exterior, participação em conselhos 

editoriais de revistas universitárias e em grupos de pesquisa interinstitucionais. 

Outra frente de atuação foi composta por atividades político-acadêmicas com 

participação de nossos colegas em organização de eventos, comitês científicos de 

eventos, coordenação de trabalhos inclusive em parcerias com universidades 

estrangeiras. O grande destaque neste item se deve à participação em evento nacional 

que vem movimentando parte dos associados preparando a reunião da Conferência 

Nacional de Educação, a CONAE, que até o momento atuou regionalmente. 

Além disso, diversos integrantes do GT vêm desempenhando funções e cargos de 

destaque em assessorias, coordenação de cursos de pós-graduação, pró-reitoria, 

secretarias de governos, representações junto ao MEC e suas atividades, comissões 

editoriais de editoras e outras entidades. 

A coordenação participou das atividades de organização da 32ª Reunião nos dias 12 e 

13 de março deste ano, no Rio de Janeiro. Nessa oportunidade foram dados informes 

sobre a Anped, Forpred, GTs. Decidiu-se sobre o tema central da reunião e convite para 

conferência de abertura. Posteriormente foram apontadas várias sugestões para atender 

necessidades oriundas dos participantes das reuniões que prestam serviços aos GTs, 

articulações da Anped com outras associações nacionais e internacionais, retomada da 

agenda da Anped para o restante do ano incluindo as etapas de avaliação dos trabalhos. 

Há que se registrar o auxílio dado por colegas do colegiado que procuraram atender o 

pedido de sugestões para a programação, embora sem sempre tenham chegado com 



tempo para outras perspectivas diferentes do que se decidiu na reunião de organização. 

Entretanto parte do que foi sugerido foi acatado. 

Com relação a esse último ponto, da coordenação geral do GT, destaque-se o trabalho 

dos ad-hocs e do comitê científico do GT ao analisar 21 trabalhos e 02 posteres do GT e 

para analisar os trabalhos dos demais GTs que participam, atualmente, da mesma 

subárea, em que pesem as posições contrárias decididas na reunião de avaliação e 

manifestas à diretoria, tanto em reunião, em Caxambu, como no relatório de atividades 

de avaliação entregue, conforme relatado inicialmente. 


