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 Ø     Participação no VI Colóquio Luso-Brasileiro Sobre Questões Curriculares, realizado na 

UERJ entre 16 e 18 de agosto de 2004. Membros do GT estiveram na Comissão de Organização 

(presidida pelo Professor Antônio Flávio Moreira), nas palestras e conferências, na equipe de 

pareceristas e apresentando trabalhos seus e/ou de seus orientandos. 

 

Ø     Participação de pesquisadores e orientandos no XII ENDIPE, realizado em Curitiba entre os 

dias 29/8 e 1º/9, em mesas, no Comitê Científico e na apresentação de pôsteres e painéis. 

 

Ø     Em curso a organização do 3ª Seminário Internacional “As Redes de Conhecimentos e a 

Tecnologia: professores/professoras: textos, imagens e sons”, realização conjunta do GT 

Currículo da ANPEd e do Laboratório de Educação e Imagem (coordenado pela da Professora 

Nilda Alves) e linha de pesquisa “Cultura e Cotidiano Escolar” do Proped/UERJ 

(www.labeducimagem.com) 

 

Ø     Elaboração do estado do conhecimento no campo do currículo através da análise de teses, 

dissertações e artigos de periódicos por uma equipe da qual participam vários membros do GT 

(coordenada pelas Professoras Elizabeth Macedo e Alice Lopes) – convênio INEP/ANPEd. 

 

Ø     Publicação de livros e artigos: destaques para o livro originado pelo Colóquio “Currículo: 

pensar, sentir, diferir” (DP&A, 2004) organizado por Antônio Flávio Moreira e outros; para o 

Dossiê “Imagem e Pesquisa em Educação: currículo e cotidiano escolar” (Educação e Sociedade 

nº 86, CEDES, 2004) organizado por colegas do GT a partir dos trabalhos do 2º Seminário 

Internacional “As Redes de Conhecimentos e a Tecnologia: imagem e cidadania”, realizado em 

2003; para o livro “Currículo de Ciências” organizado por Elizabeth Macedo e Alice Lopes 

(Papirus, 2004); para o volume 4 da Coleção Memória, Cultura e Currículo (organizada por 

Nilda Alves, publicada pela Cortez) organizado por Inês Barbosa de Oliveira (Alternativas 

Emancipatórias em Currículo), todos com textos de outros membros do GT; para o livro 

“Linhas de Escrita” de Tomaz Tadeu da Silva, Paola Zordan e Sandra Corazza (Editora Autêntica, 

2004) 


