Relatório das Atividades do GT 14: período de nov/2006 a set/ 2007
No período de novembro/2006 a setembro/2007, o Gt14 – Sociologia da
Educação - esteve envolvido nas seguintes atividades:
1- A implementação da circulação de informações e discussões realizadas no
Grupo de Discussão Virtual – disponível em Web.02 –, que congrega diferentes
sócios da ANPED que têm participado das atividades do GT14 nas últimas
Reuniões Anuais da ANPED.
Através desse veículo foi difundido o relatório da 29ª Reunião Anual da ANPED,
fazendo destaque para os pontos acordados pelo grupo; foram comunicados os
eventos científicos de interesse para o GT14; lembrados os prazos para
apresentação de trabalhos e pôsteres na 30ª RA da ANPED e da data de
pagamento dos associados; comunicadas as consultas feitas pela Diretoria da
ANPED aos associados; e difundidas outras questões de interesse do GT14, de
acordo com o que foi realizado por demanda espontânea.
2- Nos dias 8 e 9 de março de 2007, a coordenadora do GT – Maria de Lourdes
Rangel Tura – participou da Reunião de Coordenadores de GTs e GTEs e do
FORPED com a Diretoria e Secretaria Executiva da ANPED para preparação da
30ª Reunião Anual da ANPED.
3- Entre 12 de março e 9 de abril, houve o cadastramento – via módulo dos
coordenadores do portal da ANPED – dos consultores ad hoc que cumpririam a
primeira etapa de avaliação os trabalhos, pôsteres e mini-curso enviados ao
GT14.
4- No mês de abril de 2007, a coordenadora do GT14 enviou pedido de
financiamento - Auxílio a Professor Visitante (APV) – à FAPERJ para
possibilitar a vinda da professora Maria Manuel Vieira para a 30ª RA da
ANPED para participar das atividades do GT14 e apresentar trabalho em uma
Sessão Especial, coordenada pela professora Maria Alice Nogueira, de acordo
com o que ficou acordado na 29ª RA.

5- A partir do dia 25 de abril de 2007, foram distribuídos para os consultores ad
hoc os textos/propostas enviados por diferentes pesquisadores para avaliação.
Seguiu-se, então, o envio à Secretaria Executiva da ANPED da informação dos
códigos dos trabalhos e pôsteres que ficaram a cargo desses consultores ad hoc.
6- Entre 3 e 15 de maio de 2007, ocorreu o processo de avaliação dos trabalhos,
pôsteres e mini-curso encaminhados ao GT14 pelos consultores ad hoc.
7- Entre 16 e 30 de maio, a coordenadora do GT14 disponibilizou para a
Secretaria Executiva da ANPED os pareceres consolidados sobre os trabalhos,
pôsteres e mini-cursos enviados ao GT.
8 - No período de 1 de junho a 20 de junho ocorreu a segunda etapa de avaliação
dos trabalhos enviados ao GT14 pelo Comitê Científico. Nessa ocasião a
coordenadora do GT 14 estabeleceu contato com Alicia Bonamino,
representante do GT14 no Comitê Científico da 30ª Reunião Anual (RA) e fez
convite – que foi aceito – à professora Débora Mazza de também participar
deste Comitê, posto que havia um grande número de trabalhos a serem avaliados
e era necessário aumentar a equipe.
9- No período de 27 a 29 de junho de 2007, ocorreu a reunião do Comitê
Científico para consolidação das avaliações dos trabalhos a serem apresentados
na 30ª RA da ANPED com a participação das professoras Alicia Bonamino e
Débora Mazza, representando o GT14.
10- No início de julho veio a resposta positiva do financiamento da viagem da
professora Maria Manuel Vieira e foram iniciados, pela coordenadora do GT14,
os trâmites necessários à implementação do APV da FAPERJ.
11-No início de agosto de 2007, houve a organização, pela coordenadora do
GT14, dos horários de apresentação dos trabalhos, mini-curso e pôster
aprovados para a 30ª RA da ANPED.
12- Até 15 de agosto de 2007, houve o processo de reserva de hotéis daqueles
pesquisadores que estariam apresentando trabalho encomendado e os outros
trabalhos, assim como o pôster e o mini-curso.

