
 

GT Trabalho e Educação (9) 

Relatório de atividades – outubro de 2011 a julho de 2012. 

Organização e participação em atividades acadêmicas 

Participação de membros do GT no II Fórum Mundial de Educação Profissional e 

Tecnológica: democratização, emancipação e sustentabilidade. O evento ocorreu entre 

os dias 28 de maio de 01 de junho de 2012, em Florianópolis/SC. Alguns membros do 

GT foram palestrantes no evento abordando temas como: a relação entre Trabalho e 

Educação numa perspectiva emancipatória; ressignificação do currículo na EPT; 

perspectivas curriculares na EPT. 

 

Participação de membros do GT na organização e realização do IV Simpósio 

Internacional SITRE: trabalho, relações de trabalho, educação e identidade ocorrido 

entre 28 e 30 de maio de 2012 na UFMG/BH. 

 

Produção científica de membros do GT sobre as relações entre Trabalho e Educação e 

as políticas públicas socializada em periódicos científicos da área e em coletâneas. Entre 

outras publicações estão: A "era das diretrizes": a disputa pelo projeto de educação dos 

mais pobres, artigo publicado na Rev. Bras. Educ. em mar./abr. de 2012;  Jovens, 

Ensino Médio e Educação Profissional: políticas públicas em debate (Coletânea 

publicada pela Ed. Papirus); A Pesquisa em Trabalho, Educação e Políticas 

Educacionais (Coletânea publicada pela Ed. Alínea).  

 

Atuações vinculadas à política nacional de educação 

Participação de membros do GT Trabalho-Educação, em atividades de articulação e 

mobilização referentes às proposições em disputa sobre a atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio cujo parecer e 

resolução foram aprovados pelo CNE em 09 de maio de 2012. Entre elas: 

 

- Acompanhamento ativo e crítico das discussões e (re)elaborações do texto das 

Diretrizes. 

- Participação de membro representando o GT 09 na audiência pública em Brasília que 

debateu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio no dia 09 de abril de 2012. 

- Assessoria à diretoria da ANPEd em relação a questões e ações relativas às Diretrizes. 

 

- Participação de membros do GT 09 e do GT 18 em reunião realizada na 34ª Reunião 

da ANPED  sobre balanço das ações dos grupos de pesquisa que responderam ao Edital 

PROEJA-CAPES/SETEC nº 03/2006 e análise de perspectivas de continuidade de 

pesquisas em rede sobre a implantação do Proeja.  

 

Outras atividades: 
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Participação no processo interno de consulta aos GTs para indicações da ANPEd para 

renovação do comitê assessoramento CA-ED CNPq/2012 e para do Conselho Nacional 

de Educação: Câmara da Educação Básica e Câmara de Educação Superior. 

Participação da Reunião de Coordenadores de GTs da Anped, realizada no Rio de 

Janeiro, South American Copacabana Hotel em 22 e 23 de março de 2012. 

Avaliação dos trabalhos submetidos ao GT 09 pelos consultores ad-hoc, entre 5 e 18 de 

maio de 2012. 

Organização da VI Mostra de Vídeos-documentários sobre Trabalho e Educação e IV 

sobre Temáticas Afins. Tema: História e Ficção: onde ficam o Trabalho e a Educação?  

- parte da programação do GT na 35ª Reunião Anual. 

Organização do II Intercrítica (Encontro de Grupos de Pesquisa Trabalho e Educação) 

cuja proposta será submetida aos membros do GT na 35ª Reunião Anual da Anped. 

Organização da programação do GT na 35
a
 Reunião Anual da Anped. 

Atividades relativas ao Comitê Científico: 

Avaliação dos trabalhos 1ª fase– 02 a 05 de maio de 2012. 

Avaliação dos trabalhos 2ª fase –. 06 a 26 de junho de 2012. 

Participação na reunião geral do Comitê Científico em 28 e 29 de junho de 2012. 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2012. 

Maria Clara Bueno Fischer e Ronaldo Rosas 

Coordenação do GT 9 


