RELATÓRIO DA 28ª REUNIÃO ANUAL
16 A 19 DE OUTUBRO DE 2005

I – Identificação
- Nome do GT / GE: Sociologia da Educação
- Coordenador(a): Marcio da Costa
- Vice-coordenador(a): Isabel Alice Lélis
II – Caracterização
- Número de membros no GT em 2005: 90
- Regularidade da participação dos membros: Em média, 60 pessoas participaram de cada
sessão
- Instituições representadas no GT/GE: UPF, FAETEC, UFSC, UFF, UERJ, UNISUL,
USP, UFCG, PUC-Rio, UFRJ, UDESC, PUC-MG, UFMG, UNIBAN, UFJF, FIS,
Univ. de Lisboa, SME-Rio, Ação Educativa, UEMG, UFS, UFPI, UNIPLAC, UFRRJ,
FURB, UFSJ, UNILESTE, UNIS, FAENAC, UNOESTE, UNINOVE, UNESP,
PUC-SP, UFPB, EST
III – Organização do Trabalho do GT
- Organização e participação nas sessões de apresentação de Trabalhos: 11 trabalhos
foram selecionados e organizados em três sessões de apresentação
- Organização e participação nas apresentações de Pôsteres: não houve
- Organização e participação nos Trabalhos Encomendados: dois trabalhos
encomendados e apresentados em um asessão
- Organização e participação nos Minicursos: um minicurso realizado
- Organização e participação nas Sessões Especiais: organizamos uma sessão especial e
apoiamos duas outras
IV – Relação entre o programado e o realizado na 28ª Reunião Anual
- Descrição das principais atividades por dia, indicando mudanças/justificativa  apenas
um trabalho deixou de ser apresentado, por ausência do expositor
- Avaliação das atividades  Como de hábito, as sessões tiveram boa presença e
discussão densa e fraterna. O GT se caracteriza por desenvolver relações bastante
amistosas entre os integrantes e por discussões de bom nível acadêmico. Nosso
balanço, ao final do evento, reafirmou essa característica, com todos os integrantes se
declarando bastante satisfeitos com os trabalhos do GT.
V – Programação 2006
- Indicar os nomes dos ad hocs1 e 3 nomes para o Comitê Científico (nome, instituição, email e telefone).
1

Não há limite para o número de consultores, porém, de acordo com a indicação feita na reunião do
Comitê Científico em Caxambu, o ideal é que não sejam muitos para evitar a dispersão nas avaliações.

- Comitê científico (por ordem): Marcio da Costa - UFRJ (marcioc@pobox.com), Alícia
Bonamino – PUC-Rio (alicia@edu.puc-rio.br) e Eduardo Magrone – UFJF
(emagrone@terra.com.br)
- Ad hoc: Alícia Bonamino – PUC-Rio (alicia@edu.puc-rio.br), Eduardo Magrone –
UFJF (emagrone@terra.com.br), Nadir Zago – UFSC (nadirzago@uol.com.br;
nzago@cfh.ufsc.br)
- Novos coordenadores escolhidos: Lourdes Tura – UERJ (ltura@centroin.com.br) e
vice Écio Antonio Portes – UFSJ (eaportes@ufsj.edu.br)
- Atividades programadas para a 29ª Reunião Anual: O GT discutirá, eletronicamente, ao
longo dos próximos meses, propostas que surgiram quanto a trabalhos encomendados
e promoção de sessões especiais. Foi aprovada a realização de uma reunião
intermediária com apresentação de trabalhos sobre o tema do acesso e permanência de
estudantes pobres no ensino superior.
- Sugestões para a 29ª Reunião Anual
Infraestrutura  foi adequada e suficiente
Avaliação dos Trabalhos  houve preocupação manifesta no GT acerca da
discrepância entre avaliações de trabalhos submetidos, no julgamento por parte
dos ad hoc e do comitê científico. Há preocupação quanto à decisão final estar,
em última instância, sob maioria de não-especialistas.
Tema para a 29ª Reunião Anual  não discutido

