Nota de Agradecimento
Entre os dias 23 e 26 de julho nosso Programa de Pós-Graduação viveu momentos de amplo
e fecundo debate acerca da Educação, da pesquisa, das questões sociais, políticas e culturais que nos
perpassam. Em verdade, o Programa de Pós-Graduação esteve envolvido na preparação deste
momento nos últimos dois anos, que se constituíram em momentos de intenso trabalho, assumido
desde o princípio com a garra, a experiência, a dedicação e a generosidade da Professora Maria
Beatriz Luce.
A ela somaram-se outras mulheres educadoras que ajudaram a imprimir o sucesso desta XII
Reunião da ANPED-SUL: Fabiana de Amorim Marcello; Maria Clara Bueno Fischer; Nalú Farenzena;
Edla Eggart; Luciana Loponte; Luciana Paz; Rosa Maria Bueno Fischer; Conceição Paludo; Dóris Fiss;
Neusa Batista – apenas para nomear algumas das tantas que contribuíram para a materialidade dessa
ANPED-SUL.
Na pessoa de nosso novo Secretário Acadêmico Edson Mendes Júnior, também o Secretário
Geral dessa XII ANPED-SUL, queremos agradecer não apenas aos demais participantes envolvidos na
Comissão Executiva (Leandro Pinheiro e Daniel Momoli), mas também a todos os nossos técnicoadministrativos (do PPGEDU, da FACED e da UFRGS), bolsistas, monitores e ao nosso Coletivo
Discente.
Agradecemos, igualmente, à nossa ex-Secretária Acadêmica (Cecília Costamillan), que
organizou a programação do Forúm de Secretários/as dos Programas de Pós-Graduação em
Educação (FORSEC), bem como a todos pareceristas, coordenadores de eixo e membros do comitê
científico.
Agradecemos aos participantes, que vieram de distintos locais da Região Sul e do Brasil, aos
nossos palestrantes, aos funcionários e à Direção da ANPED Nacional, ao CNPq, à UFRGS, ao FOPRED,
à Direção da Faculdade de Educação, aos servidores da limpeza e da segurança, aos livreiros, à
Coordenação de Livros e Editoras, ao Núcleo de Comunicação da FACED (Alessandra Petry e Wagner
Machado), à TV e a Rádio da UFRGS, à Coordenação do Salão de Atos, à Makadu...
Um último agradecimento vai para aqueles e aquelas que nos uniram em momentos de
encantamento e admiração: Orquestra Villa-Lobos na abertura e Grupo UPA no fechamento dessa
XII ANPED-SUL, aqui nominados na direção de estender nosso MUITO OBRIGADO a todos artistas que
fizeram as conexões necessárias entre a arte e conhecimento – a arte como conhecimento.
A todos, obrigado por tudo!

