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Durante o período de novembro de 2008 a setembro de 2009 a principal atividade 
na qual o GT8 se envolveu foi a do planejamento da Revista Brasileira de 
Pesquisa sobre Formação Docente, periódico eletrônico cuja editoria está sob a 
responsabilidade do Professor Júlio Emílio Diniz Pereira e tem em seu conselho 
editorial vários membros do GT8. Ocorreu, ainda, ao longo desse período, a 
organização de seu primeiro número, do qual participarão pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros e tem seu lançamento programado para ocorrer durante 
a 32ª RA.  

Com relação ao “II Simpósio dos Grupos de Pesquisa sobre Formação de 
Professores no Brasil”, previsto para se realizar em 2008, não foi possível efetivar 
sua realização também em 2009. Isso porque durante este ano ocorreram muitos 
eventos envolvendo a área de Educação como, por exemplo, duas ANPEds 
Regionais (Norte/Nordeste e Sudeste) e o CEPFE (Congresso Estadual Paulista 
sobre Formação de Educadores). Assim, os períodos propostos como alternativas 
para a ocorrência do evento foram avaliadas por vários membros do GT como 
inadequados e não se conseguiu equacionar outro. O Simpósio foi, então, 
reprogramado para o início de 2010. 

Registre-se, ainda, a participação do GT8 no Fórum das Entidades Acadêmicas, 
realizado em Brasília, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2009, no Auditório da CNTE, 
com a finalidade de organizar a participação de tais entidades na Conferência 
Nacional da Educação, que ocorrerá em 2010. 

O GT 08 representou a Anped em reunião promovida pelo MEC por meio das 
Secretarias do Ensino Superior e Secretaria da Educação Básica em Brasília no 
dia 29/06 e cuja finalidade foi apresentar o novo instrumento de avaliação para 
autorização do curso de Pedagogia. 

 

 
 


