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O GT – 14 – Sociologia da Educação, no período de 2012/2013, manteve-se coeso graças a uma lista de
e-mails que vem circulando já há alguns anos.

Esta coesão se realiza a partir de informes acerca de eventos científicos, nacionais e internacionais, no
formato de Congressos, Simpósios, Colóquios e ou Seminários que favorecem o intercâmbio de idéias e
pesquisadores.
Além disso, temos o hábito de fazer circular chamadas para publicação de artigos em periódicos
nacionais e internacionais, bem como chamadas de concursos e editais de interesse do campo das
ciências humanas e mais especificamente da educação, garantindo a circulação de informações que
poderiam ficar restritas a pólos universitários mais centrais.
Não poderíamos deixar de lembrar que essa mesma lista de e-mails possibilita ao GT – 14 a transmissão
de noticias e consultas emitidas pela secretaria executiva da Anped, bem como os relatórios de
encontros e atividades político-institucionais nas quais a Direção da Anped participa.

É possível afirmar que consultas relativas às Sessões Especiais, Trabalhos Encomendandos e MiniCursos são contempladas em conjunto, sendo sempre possível articular interesses e demandas que se
expressam presencialmente nos encontros do GT a cada ano, bem como demandas que são expressas
no momento de consulta virtual.

A divulgação de publicações de membros do GT também é feita a partir da lista de e-mails, assegurando
a visibilidade do trabalho de pesquisa proposto por muitos, o que vem garantindo um diálogo intenso
entre investigadores de várias regiões brasileiras.

No período de 2012/2013, a divisão interna de avaliação entre pareceristas ad hoc foi mantida em
perfeita sintonia, no tempo previsto, sem nenhum tipo de imprevisto. Este ano, mais uma vez,

conseguimos que os responsáveis fossem residentes em várias regiões do Brasil, assegurando o maior
critério nas avaliações.

Vale lembrar o empenho dos membros do Comitê Científico que manteve-se alinhado na perspectiva de
apresentar os resultados de consolidação, de maneira exemplar, conforme critérios e tempo estipulado
pela Secretaria Executiva.

Sem mais, atenciosamente
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