
 

RELATÓRIO RESUMIDO DE ATIVIDADES DO GT 21 AFR0-BRASILEIROS E 

EDUCAÇÃO, DA ANPEd ANO 2006. 

 

          As atividades científicas desenvolvidas pelo GT 21 no 

período compreendido entre o mês de dezembro de 2005 e outubro de 

2006 são as seguintes:  

 

1) - De 30 a 31 de março, o GT compareceu, através de seu 

coordenador, às reuniões do Fórum com a Diretoria e a Secretaria 

Executiva da ANPEd, preparando a 29ª R.A. 

 

2) – De 17 a 19 de abril: comparecimento do GT através de seus 

membros, à reunião do concurso Negro e Educação – 4ª edição, com a 

Diretoria da ANPEd e Ação Educativa. 

 

3) - 28 de abril: Participação do GT, através de seus membros 

(Prof
a
. Iolanda), no congresso “Ação Afirmativa no Brasil, EUA e 

Índia”, na Universidade de Michigan (EUA), proferindo palestra.
 

 

4) – 30 de abril: organização da sessão especial, do trabalho 

encomendado e de Mini-curso promovida pelo GT; convite aos 

participantes e informe de seus nomes à ANPEd. 

 

5) – 17 de maio: O GT informa, à ANPEd, os códigos dos pôsteres e 

dos trabalhos enviados aos parecerista ad hoc. 

 

6) –09 de junho: O GT, através de seus consultores ad hoc, 

disponibiliza os pareceres sobre os trabalhos e os pôsteres. 

 

7) – 23 de Junho: O GT, através de seu coordenador, emite e 

disponibiliza os pareceres consolidados sobre os pôsteres.  

 

8) – 31 de julho: O GT elabora e envia à ANPEd, sua programação a 

ser cumprida durante a 29ª R.A. 

 

9) – Julho e agosto: Participação do GT, através de seus membros, 

na seleção dos concorrentes ao projeto Secad/Meta 1 - Negro e 

Educação. 

 

10) – 17 de agosto: indicação de parecerista, pelo GT 21, para 

análise de monografias inscritas no Concurso promovido pela ANPEd 

em convênio com a SECAD/MEC/META 4.  

 

11) – 13 a 16 de setembro: Participação do GT, através de vários 

de seus membros, na organização do IV Congresso Nacional dos 

Pesquisadores Negros (IV COPENE). 

 

12) – de 13 a 16 de setembro: Participação do GT, através de seu 

coordenador e de vários de seus membros no IV COPENE. 

 



13) – de 13 a 16 de setembro: Participação do GT, através de seu 

coordenador e de vários de seus membros, no processo de supervisão 

da pesquisa dos egressos do Concurso Negro e Educação Secad/META1, 

em Salvador BA. 

 

14) – de 13 a 16 de setembro: Participação do GT, através de seu 

coordenador e de vários de seus membros, na Reunião dos Núcleos de 

Estudos Afro-brasileiros (NEABs). 

 

15) – 20 e 21 de setembro: O GT, através de seus membros, se reúne 

com a coordenação da Meta 4 e representantes da Secad/MEC no Rio 

de Janeiro e participa do Julgamento final das monografias do 

concurso META4. 
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Rio de Janeiro, setembro de 2006 

 

 

 


