
 

 

Relatório da 36ª. Reunião Nacional 

Grupo de Trabalho – GT 06 

 

1 – Identificação 

 

FLÁVIO HENRIQUE ALBERT BRAYNER (coordenador do GT 06-Educação Popular)- 

UFPE. 

 

2 – Caracterização  

a) Participantes 

Estudantes, pesquisadores e professores de diferentes universidade brasileiras e de todas 

as regiões do país que compareceram em número expressivo e permaneceram até a 

avaliação final. Os trabalhos selecionados pelo CC foram apresentados e discutidos, a TE 

e a SE se realizaram como planejado. 

 

b) Instituições Representadas:  

Diversos programas de pós-graduação em educação (públicos e privados) do país, 

notadamente aquelas situadas no Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT,  

constante nos anais da 36ª. RN) 

 

a) Sessões Especiais 

Foi realizada apenas a Sessão Conjunta com os GTs da sub-área 2 (GTs 18 e 22), que 

ficou sob nossa coordenação (Prof. José Peixoto, UEMG). Convidamos o Sr. Selvino 

Heck para debater o processo de institucionalização da Educação Popular através da 

Secretaria de Articulação Social da Presidência da República, que se realizou na terça 

feira, dia 01. A Sessão Especial da quarta-feira foi, assim cancelada em função dos 

compromissos de nosso convidado. 

 

b) Trabalhos Encomendados 

Realizou-se como planejado com a presença do Professor Danilo Streck (UNISINOS) e 

com debate com o público presente. 

 

c) Comunicações Orais 

Todas as comunicações (11) de trabalhos aprovados pelo CC foram realizadas e seguidas 

de debate com o público, como havíamos planejado. 

 

 

d) Minicurso 

O minicurso (realizado nos dias 01 e 02), sob a responsabilidade dos professores 

Waldenez Oliveira, Oswaldo Bonneti e Eymard Vasconcelos ocorreu normalmente, com 

público numeroso. 

 

 

4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT 

 

5.1 Coordenação 



Coordenador: Flávio Brayner – UFPE (até outubro de 2014) 

Vice- Coordensdor: Waldenez de Oliveira –UFSCar (até outubro de 2014) 

 

A partir de outubro de 2014: 

Coordenador: Waldenez Oliveira (UFSCar) 

Vice-coordenador: Flavio Brayner (UFPE) 

 

 

5.2 Ad hoc’s 

Mantêm-se os mesmos nomes. 

 

 

5.3 Comitê Científico 

 

Até Outubro de 2014: 

Titular: Jadir Morais (UFGO) 

Suplemnte: José Francisco de melo neto (UFPB) 

 

Após outubro de 2014: 

Titular: Jadir Morais (UFGO) 

Suplente: José Francisco de melo neto (UFPB). 

 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

7.1 Avaliação da 36ª RN 

 

Infraestrutura: Excelente, com todos os serviços e apoios funcionando com pontualidade e 

presteza; salas amplas, adequadas e isoladas, com serviços de informática e de som funcionais. 

Os serviços suplementares de alimentação e transporte (apesar da distância da universidade) 

funcionaram com regularidade, preços módicos e pontualidade. Os espaços se mostraram bem 

planejados, confortáveis e próprios para a atividade acadêmica.  

7.2 Avaliação do GT 

 

Na avaliação final, nosso GT fez registrar uma nota de reconhecimento, agradecimento e 

congratulações pelo apoio técnico, serviços e pessoal colocados à disposição da nossa Reunião 

Nacional pela comissão organizadora. Esta Coordenação também desejou, na reunião de 

avaliação, uma nota de agradecimento à Sra. Rose, pelo apoio incondicional dado a esta 

coordenação eoas membros do Comitê Científco e consultores Ad hoc’s, pelo valor do trabalho 

científfico realizado. 

 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN 

 

6.1  Programação para 2015 

 

Nosso GT não fez nenhuma programação para a próxima reunião, uma vez que ficou acertado 

que em outubro de 2014 organizaremos (juntamente com a UFPB) uma reunião de nosso GT na 

cidade de João Pessoa (PB), quando discutiremos os detalhes e encaminhamentos da próxima 

Reunião Anual, a partir do que teremos condições de dar algumas sugestões que 

encaminharemos à Secretaria. 

 

6.2  Sugestões para 37ª RN 

 

7 – Informes  


