Relatório da 36ª. Reunião Nacional – Grupo de Trabalho 11 – Política de Educação Superior

1 – Identificação
Coordenação: Afrânio Mendes Catani (USP)
Vice-Coordenação: Mariluce Bittar (UCDB)

2 – Caracterização
Participantes e instituições representadas: o GT Política de Educação Superior registrou, na 36ª
Reunião Anual da ANPEd, a presença de 140 participantes no primeiro dia (30/09/2013), tendo
mantido alta frequência nos outros dois dias de trabalho. Ao todo estiveram representadas 97
Instituições de Educação Superior (IES), sendo 65 públicas e 32 privadas, além de sindicatos,
Secretarias Estaduais de Educação e institutos de pesquisa. O GT 11 conta com docentes de
diferentes IES e observa, anualmente, incremento na presença de estudantes de pósgraduação, indicando a importância que os trabalhos e as discussões no âmbito desse coletivo
desempenham na elaboração das pesquisas de mestrandos e doutorandos na área.

3 –Relação entre o programado e o realizado
A) Sessões Especiais
O GT teve participação na organização de duas Sessões Especiais, em acordo com os GTs
parceiros – GTs 05 e 09, que foram assim realizadas:
Sessão 1: Políticas para o ensino médio e a educação profissional
Convidados: 1. Nora Rut Krawczyk (Unicamp); 2. Dante Henrique Moura (UFRN); 3. Domingos
Leite Lima (UTFPR). Coordenação: Mônica Ribeiro (UFPR)
Sessão 2: Políticas Públicas de Educação Superior: questões contemporâneas
Convidados: 1. Nelson Cardoso Amaral (UFG); 2.Tristan McCowan (Um. Londres); 3. Zuleide
Simas da Silveira(UFF). Coordenação: Deise Mancebo (UERJ)
B) Trabalho Encomendado
Na sessão de abertura do GT 11 foi apresentado o Trabalho Encomendado sob a
responsabilidade do Prof. Dr. Tristan McCowan (Universidade de Londres), intitulado
“Internacionalização da educação superior e a transformação da universidade no novo cenário
global ”. Como debatedores o GT contou com o Prof. Dr. João dos Reis Silva Júnior (UFSCar) e o

Prof. Dr. Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM)); a coordenação da mesa coube ao Prof. Dr.
Afrânio Mendes Catani (USP).
C) Comunicações Orais
O GT recebeu 26 trabalhos e 8 pôsteres para a 36ª. RA. Para apresentação foram selecionados
11 trabalhos e 6 pôsteres.
Os trabalhos foram apresentados em quatro sessões, sendo dois (2) deles na manhã de
segunda-feira, quatro (4) na tarde desse mesmo dia, dois (2) na tarde de terça-feira e outros
três (3) na tarde de quarta-feira.
D) Minicurso
Foi ministrado o mini-curso Financeirização do Ensino Superior no Brasil, pelas Profas. Dras.
Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA), Cristina Helena de Almeida Carvalho (UnB) e Andrea Araujo
do Vale (UERJ).
4 – Composição do GT para o período 2013-2015
4.1 Coordenação
Houve eleição para a coordenação e vice-coordenação do GT, sendo o seguinte o resultado:
Mariluce Bittar (UCDB) para a coordenação e José Vieira de Sousa (UnB) para a vicecoordenação.
4.2 Ad Hocs
Foram eleito(a)s para comporem o quadro de assessore(a)s Ad Hocs do GT 11 o(a)s seguintes
pesquisadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Giselle Cristina Martins Real (UFGD)(reeleição)
Gladys Beatriz Barreyro(USP) (reeleição)
Stela Maria Meneghel(FURB) (reeleição)
Carina Elisabeth Maciel (UFMS) (reeleição)
João dos Reis Silva Júnior (UFSCar)
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso (UFMT)
Cristina Helena Almeida de Carvalho (UnB)
Nélson Cardoso Amaral (UFG)
Andréa Araújo do Valle (UERJ)
Afrânio Mendes Catani (USP)
Salomão Mufarrej Hage (UFPA)

4.3 Comitê Científico
Foram eleitos para o Comitê Científico o(a) seguintes pesquisadores:
1. Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM) – Membro Titular

2. José Carlos Rothen (UFSCAR) – Primeiro Suplente
3. Olgaíses Maués– Segundo Suplente

5 – Avaliação da Reunião
5.1 Avaliação da 36ª. RA
Os membros do GT reunidos elogiaram, em linhas gerais, o bom nível acadêmico dos trabalhos
apresentados na 36ª. RA da ANPEd e, também, nas sessões especiais, colóquios e sessões
conversas.
Houve fartos elogios relativos à realização do evento na Universidade Federal de Goiás (UFG),
bem como no que se refere à organização da reunião como um todo, destacando-se as
vantagens de se fazer o encontro acadêmico em uma instituição de educação superior.
5.2 Avaliação do GT
O GT 11 realizou todas as atividades propostas na 35ª. RA e segue promovendo diversas
atividades de interação e produção de pesquisa ao longo do ano, cabendo destacar:
a) A manutenção, em cada sessão de trabalho, da presença de um coordenador e de dois
comentaristas que, com base em leitura anterior, preocupam-se em promover maior
interlocução com os textos apresentados. Nesse ano introduzimos o segundo
debatedor, tornando mais ágeis os debates.
b) A continuidade da parceria com a Editora Xamã, que resultou no lançamento do oitavo
livro da coleção “Políticas Universitárias”, intitulado A universidade brasileira e o PNE:
instrumentalização e mercantilização educacionais, coordenado por Vera Lúcia Jacob
Chaves, João dos Reis Silva Júnior e Afrânio Mendes Catani.
c) Estabeleceu-se, também, que o XXII Seminário da Rede Universitas/Br, com o tema
“Expansão da educação superior e educação profissional no Brasil: tensões e
perspectivas”, deverá ocorrer em Natal (RN), de 21 a 24 de Maio de 2014.

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 36ª. RA
6.1 Programação para 2015 e 6.2 Sugestões para a 37ª. RA
O GT 11 reunido entendeu que uma série de temas e procedimentos poderiam ser sugeridos,
mas concordou em utilizar a lista de discussões do próprio GT para realizar tais acertos.
Afrânio Mendes Catani (USP) – Coordenador
Mariluce Bittar (UCDB) –Vice-Coordenadora.

