
 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 / 2013 
  

GT 05 – ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL 
 

Coordenadora: Maria Dilnéia Espindola Fernandes /UFMS  
Vice-Coordenadora: Teise de Oliveira Garanha Garcia 
Representantes no Comitê Científico: Nalú Farenzena (UFRGS), Theresa Maria de Freitas Adrião 
(UNICAMP) e Luciana Rosa Marques (UFPE) 
 
 
 As atividades desenvolvidas ou que contaram com a participação dos pesquisadores 
membros do GT Estado e Política Educacional foram diversas, de abrangência nacional, regional 
e/ou local, conforme as demandas conjunturais da política educacional, as demandas coletivas da 
ANPED e a organização do GT. No primeiro semestre de 2013, em Brasília, membros do GT5 
tiveram oportunidade de participar de Reunião no Ministério da Educação, na Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) sobre avaliação do FUNDEB e do CAQi. 
Cabe destacar ao longo do ano o envolvimento de membros do GT em comitês científicos e 
comissões organizadoras de eventos da área. 
Pontua-se também o envolvimento dos membros do GT com a realização das Conferencias 
Municipais, Intermunicipais e Estaduais com vistas à realização da Conferencia Nacional de 
Educação (CONAE/2014). Tal envolvimento pode ser observado na condição de coordenações, 
palestrantes, delegações tanto de representação eleita quanto setor. Como atividade específica 
sobre a CONAE/2014, para o segundo semestre/2013 está sendo organizada uma 
videoconferência para a última semana de agosto ou primeira semana de setembro com o 
objetivo de fazer um balanço das CONAES Municipais e Estaduais que antecedem a CONAE 
Nacional prevista para fevereiro 2014. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela coordenação do GT5 no período de 
nov/2012 a jul/2013, elas podem ser sintetizadas, primeiro, pela participação na reunião 
preparatória da  Reunião Anual, realizada pela Diretoria da Anped com os Coordenadores de GT e 
representantes do Fórum de Coordenadores dos PPGEDs. Seguiu-se a reunião o encaminhamento 
pela coordenação dos trabalhos relativos a organização das atividades do GT na reunião anual de 
2013. Mantivemos um esforço coletivo de comunicação interna do GT, com o uso intensivo da lista 
de email Grupos de Trabalho na ANPED, discussão iniciada em Natal/RN, que prosseguiu em Porto 
de Galinhas/PE assim como a lista tem possibilitado a resposta à diferentes consultas realizadas 
pela Diretoria da ANPED, caso por exemplo, da consulta sobre a indicação da ANPED para 
representação da área CNPq. Além disto, a organização periódica de um pequeno informativo 
interno tem possibilitado fazer circular entre os membros do GT informações sobre eventos, 
concursos e periódicos da nossa área. Finalmente deu-se continuidade à organização da página do 
GT no portal da ANPED. 

      
Coordenação do GT – julho de 2013. 

 
 

 
 

 


