
 

 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS 

PARTICIPANTES DO GT 20 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO – 

OUTUBRO/2012 A JUNHO/2013. 

 

1. Participação, no mês de março de 2013, da reunião de coordenadores de GT, na 

cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de contribuir para a sistematização da 

Reunião Anual da ANPEd de 2013. 

 

2. Participação dos membros do GT em seminários, congressos, conselhos 

referentes a temáticas vinculadas á Psicologia, Educação Infantil, Educação 

Popular, Educação do Campo, Movimentos Sociais, Educação de Jovens e 

Adultos, Formação de Professores, Políticas Públicas, dentre outros. 

 

3. Participação dos membros do GT em discussões sobre a inserção da disciplina 

de Psicologia no Ensino Médio, em parceria com a Associação Nacional de 

Ensino de Psicologia (ABEP), Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional (ABRAPEE) e Conselho Federal de Psicologia. Alguns 

participantes do GT acompanharam a audiência Pública na Comissão Especial 

de Reformulação do Ensino Médio da Câmara dos Deputados em maio/2013. O 

objetivo da audiência foi apresentar uma proposta de alteração da legislação 

atual sobre o Ensino Médio até o final deste ano, por meio de debates sobre os 

deveres do Estado em relação à criação de políticas nessa área.  

 

4. Organização e participação dos membros do GT do I Encontro Interinstitucional 

do PIBID Psicologia UFG/UFSC, realizado no mês de fevereiro de 2013. 

Membros do GT se reuniram em Goiânia, com outros pesquisadores e 

estudantes, para problematizar a relação psicologia e educação no âmbito da 

relação teoria e prática e discutir as contribuições, os limites e os desafios do 

ensino de Psicologia na formação de professores.  Também foram apresentadas 

discussões sobre o PIBID de Psicologia na UFSC - campus Florianópolis/ e na 

UFG-campus Goiânia. Outros eventos também ocorreram este ano, em nível 

local, estadual e nacional e tiveram a participação de membros do GT. Essas 

oportunidades têm sido muito ricas para continuar debates que ocorrem durante 

as reuniões anuais 

 

5. Participação de membros do GT em ações políticas junto com o Conselho 

Federal de Psicologia, assim com em Conselhos Estaduais de Psicologia, 

debatendo sobre o Projeto de Lei 3688/2000, que dispõe sobre a inserção de 

assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas de educação básica. Foram 

realizadas duas audiências públicas na Comissão de Educação, em Brasília: uma 

em dezembro de 2012 e outra em junho/2013 para debater a importância do 

trabalho desses profissionais na educação. Participaram da audiência 

representante do Conselho Federal de Psicologia (CFP), da Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar (ABRAPEE) e da Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia (ABEP) assim como outras entidades que discutem esse 

Projeto. Nas duas ocasiões, participantes do GT, que fazem parte destas 

entidades da Psicologia, participaram das discussões, apresentando argumentos 

acerca da importância da aprovação desse PL. 

 



6. Publicações de artigos, livros e capítulos de livros vinculados às áreas de 

Psicologia e Educação. 

 

7. Vinculação dos participantes do GT de Psicologia da Educação com outras 

entidades, tais como: ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar 

e Educacional; ANPEPP – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Psicologia; ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ANPAE 

- Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ABOP - 

Associação Brasileira de Orientação Profissional e da ABECiPSi - Associação 

Brasileira de Editores Científicos de Psicologia. 

 

8. Participação dos consultores ad hoc do GT e Comitê Científico em discussões 

para a organização da reunião do ano de 2013. 

 

9. Participação de membros do GT em reuniões do Fórum sobre Medicalização da 

Educação e da Sociedade. 

 

10. Participação de membros do GT em comissões para elaboração de políticas 

públicas no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

11. Participação dos membros do grupo nas reuniões preparatórias para a CONAE, 

que ocorrerá em 2014. 

 

12. Organização de mesas-redondas, simpósios e mini-cursos, por participantes do 

GT, para serem apresentados do XI CONPE – Congresso Nacional de 

Psicologia Escolar e Educacional, que será realizado em Uberlândia, em 

agosto/2013. 

 

13. Coordenação, por membros do GT, de dois cursos de especialização para 

professores da rede municipal de ensino de Santo André: Práxis como Atividade 

Formadora (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e Psicologia e Educação: 

Processos de Escolarização e Queixa Escolar. 

 

14. Participação de pesquisadores do GT em comitê editorial de revistas na área de 

Psicologia e Educação, como por exemplo, a revista Psicologia Escolar e 

Educacional, Contrapontos, Revista Ciências Humanas da Universidade de 

Taubaté, Psicologia em Estudo, Perspectiva, Em Aberto, Revista Brasileira de 

Educação, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 


