
 

GT Trabalho e Educação (9) 

Relatório de atividades – novembro de 2008 a agosto de 2009 

Projetos 

 Levantamento dos projetos de pesquisa sobre ensino médio integrado, 

desenvolvidos por membros do GT, por meio de convocação na lista eletrônica. 

Foram sistematizados os seguintes dados: a) manifestação de pesquisadores de 5 

(cinco) instituições; b) identificação de 7 (sete) projetos de pesquisa em 

andamento. 

Objetivos: a) conhecer o estado da arte relativo à produção acadêmica sobre o tema; b) 

organizar uma reunião de pesquisa sobre o tema, conforme encaminhado na reunião de 

avaliação do GT na 31
a
. Reunião Anual. 

Participação em encontros 

 Participação na Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação, realizada 

no dia 01 de junho de 2009, no Auditório do Conselho Nacional de Educação, 

tendo como pauta a apreciação da proposta do MEC de Programa Ensino 

Médio Inovador (disponível no site do MEC). Trata-se uma proposta que visa 

fomentar experiências curriculares inovadoras do ensino médio, com base na 

idéia de integração, e constituir uma Rede Nacional de Escolas de Ensino. Na 

oportunidade foi apreciado o parecer do Conselheiro Aparecido Cordão 

(disponível no site do CNE). 

 Realização de reunião com coordenadores de Núcleos de Pesquisa em Trabalho 

e Educação no “V Simpósio V SIMPÓSIO SOBRE TRABALHO E 

EDUCAÇÃO - TRABALHO, POLÍTICA E FORMAÇÃO HUMANA EM 

MARX” – Belo Horizonte – UFMG (26 a 28 de agosto).  

Outras atividades 

 Diálogo com a diretoria da Anped e com órgãos do MEC sobre a Conferência 

Nacional de Educação – Construindo o Sistema Nacional Articulado de 

Educação – e sobre o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica – 

Educação, Desenvolvimento e Inclusão – com vistas à apresentação de 

contribuições e à participação de seus membros nos referidos eventos. 
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 Organização da III Mostra de vídeos-documentários sobre Trabalho e Educação 

e I Mostra de vídeos-documentários sobre Trabalho e Educação e temáticas 

afins, a realizar-se na 32
a
. Reunião Anual da Anped; 

 Organização da programação do GT na 32
a
. Reunião Anual da Anped. 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2009 

Marise Ramos e Ramon de Oliveira 
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