RELATÓRIO DO GT 2006
29ª REUNIÃO ANUAL

I-

GT 06
Coordenação Edla Eggert e Maria Teresa Steban

II - Caracterização:
A média de participantes nos quatro períodos das apresentações dos trabalhos foi de 35
pessoas. As instituições com diversas origens nos estados da federação foram:
Rio de Janeiro [UFF, UERJ, UFRRJ, SEMEC/ CAX, FESO/ UFF, UENF, UERJ/ FFJ, EL
7º CRE/ SME]; Rio Grande do Sul [UFRGS, UFSM, UNIJUI, UNISINOS, UERGS]
São Paulo [UFScar, FEUSP, USP]; Santa Catarina [UNIPLAC, UFSC, UDESC]; Pará
[UEPA, UFPA ]; Mato Grosso [UCDB, UFMT]; Minas Gerais [UFMG, UFSJ] ; Bahia
[UNEB, UFBA]; Paraíba [UFPB]; Paraná [UEPG/ PR]; Goiás [UFG].
III – Relação entre o programado e o realizado:
Em 2006 o GT teve manteve a presença nas atividades externas na participou em três
sessões: Currículos e desconstrução da subalternidade, com a participação; Políticas
públicas para a educação no campo e Trabalho Movimentos Sociais e Educação Popular.
Além de organizar uma Reunião de Intercâmbio Científico sobre “Compromisso políticosocial e a ética na pesquisa em educação”. O Gt também apoiou outras sessões.
Neste ano, o mini-curso foi por demanda, sendo apresentadas duas propostas. Foi
selecionado o mini-curso proposto por Eymard Vasconcelos (UFPB) com o tema
Espiritualidade na Educação Popular. Na medida em que tratou de questões emergentes no
GT. Formalmente o curso teve 6 inscritos, no entanto, aproximadamente 20 pessoas
participaram da atividade.
Todas as atividades planejadas foram realizadas.
O gt avaliou como uma pendência a organização da pagina do gt.
IV – Programação 2007 – que atividades/iniciativas o GT programou para o
desenvolvimento até a próxima RA.
- ampliar o tempo do mini-curso;
- recuperar a história do GT, fazer uma entrevista com o Valla; organizar uma exposição de
fotos com a história do GT, em que um dos homenageados principais seja Victor Valla;
- encomendar trabalho sobre a história do GT coordenado por Reinaldo Fleury, Eymard e
Tereza Goudard;
- fortalecer o tema da Espiritualidade através de uma Reunião de Intercâmbio Científico
com outros gt que também tem trabalhado o tema por exemplo o gt 21;
- manter o estímulo à participação do GT em trabalhos externos: mini-cursos, sessões
especiais, Reunião de Intercâmbio Científico;

- proposta de mini-curso encomendado sobre educação biocêntrica em parceria com mais
de uma universidade
- retomar a organização de intercâmbios entre participantes do GT durante o ano;

V – Indicação de nomes dos ad hocs e 3 nomes para o CC:
Sugestões aceitas Ad Hoc
Atuais Ad Hocs mantidos
COMITE CIENTIFICO
Elza Maria Fonseca
Reinaldo M. Fleuri (UFSC) Malvina Dorneles
Falkembach (UNIJUI)
(UFRGS)- titular
malvina@edu.ufrgs.br
malvina@cpovo.net

Maria do Socorro Xavier
Batista (UFPB)

Maria Waldenez de Oliveira
(UFSCar)

Nadir Esperança Azibeiro
(UFSC)

Eymard Vasconcelos
( UFPB)

Maria Tereza Tavares
Goudard (UERJ/USG)- 1ª
suplente
mtgtavares@yahoo.com.br
(21) 22558165
Elisa Gonsalves (UFPB)- 2ª
suplente
elisagonsalves@oi.com.br
(83) 88482293

Danilo Romeu Streck
(UNISINOS)
Edla Eggert (UNISINOS)

Eleição de Coordenador e Vice:
Jadir Pessoa coordenador jmpessoa@terra.com.br f. (62) 32027526
Luiz Gonçalves vice coord. luggoncalves@uol.com.br
VI – Sugestões para a 30ª RA – 30 anos da ANPED

