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Identificação: 

GT 11 – POLÍTICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Coordenação: João Ferreira de Oliveira 

Vice-coordenador: Stela Maria Meneghel 

 

Caracterização: 

O GT Política de Educação Superior contou, em média, com uma presença de  90 

participantes, considerando em especial as sessões de apresentação de trabalhos. Estavam 

representadas 73 Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

Relação entre o programado e o realizado: 

 

Todas as atividades previstas na programação do GT foram realizadas, incluindo, 

sobretudo, as sessões de apresentação de trabalhos (especial e de demanda), trabalho 

encomendado, mini-curso, sessões especiais e sessões conversas, conforme definidas na 

programação. Foram realizadas, ainda, reuniões de avaliação e planejamento das atividades 

que vem sendo desenvolvidas pelo GT (Intercâmbios, estudos, dossiês etc), além das 

eleições para Coordenador e Vice, representantes no Comitê Científico e novos Ad Hocs. 

O Comitê Científico, de um total de 23 trabalhos, selecionou 13 trabalhos para 

apresentação na 29ª RA. Desses, foram apresentados 12 trabalhos. Apenas um trabalho e 

um pôster não foram apresentados, em razão dos autores não terem obtido recursos para 

participarem da reunião.  

Nessa reunião, a coordenação do GT (João dos Reis e João Ferreira de Oliveira) 

consumou uma parceria com a Editora Átomo e Alínea, tendo em vista a publicação dos 

textos apresentados, analisados e aprovados pelo Comitê Científico para apresentação no 

GT 11. Os textos aprovados foram publicados na forma de coletânea dentro de uma coleção 

já instituída na Editora. A coleção foi nominada Políticas Universitárias, tendo como 

Comissão Coordenadora os professores: João dos Reis, João Ferreira e Deise Mancebo. O 

Conselho Editorial foi indicado por meio de consulta a todos os membros do GT e se 

constitui pelos pesquisadores: Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, Valdemar 

Sguissardi, Maria do Carmo Lacerda Peixoto, Marília Morosini, Maria Stella Dal Pai 

Franco e Maria das Graças Tavares. O primeiro livro da Coleção, intitulado Reforma 

Universitária: dimensões e perspectivas, foi lançado na 29ª RA. Em 2007, a Comissão 

Organizadora e o Conselho Editorial discutirão e definirão os critérios de seleção dos 

trabalhos que deverão ser publicados no próximo livro da Coleção.  

 

Programação 2007/Sugestões para 30ª RA: 



Foram indicados como propostas de temas do GT para a 30ª RA: 

 Trabalho e Carreira Docente (trabalho encomendado...) 

 Educação Superior: 10 anos pós-LDB (mini-curso, sessão especial ou trabalho 

encomendado...) 

 Expansão das Universidades Públicas 

 Expansão da educação à distância 

 Expansão da educação tecnológica 

 Reforma Universitária: dilemas e perspectivas 

 Acesso e permanência na educação superior: PROUNI, Cotas, Ações Afirmativas 

etc. 

 O caráter e a política dos cursos de pós-graduação no Brasil (especialização, 

mestrado e doutorado profissionalizante) 

 Sistema de avaliação da educação superior: balanço e perspectivas 

 

Simpósio da Anped em Brasília 

Definiu-se que o GT deverá contribuir com o Simpósio da Anped, a ser realizado em 

Brasília, integrando mesa-redonda com a temática: democratização do acesso e inclusão na 

educação superior. 

 

Eleições no GT: 

Foram eleitos para o biênio 2007/2008: 

Coordenador: João Ferreira de Oliveira – UFG (Universidade Federal de Goiás) 

Vice-Coordenador: Stela Maria Meneghel – FURB (Univ. Regional de Blumenau/SC). 

 

Para o Comitê Científico foram eleitos para o Biênio 2007/2008: 

 Deise Mancebo (UERJ) 

 Afrânio Mendes Catani (USP) 

 Valdemar Sguissardi (UNIMEP) 

Para Ad Hocs foram eleitos para o biênio 2007/2008 os professores: 

a) Ângela Siqueira – UFF 

b) Vera Lúcia Jacob Chaves – UFPA 

c) Alfredo Macedo Gomes – UFPE 

Integram ainda o quadro de Ad Hocs do GT, eleitos no ano anterior (2006/2007): 

d) Mariluce Bittar – UCDB 

e) Marília Morosine – PUC/RS 

f) Olgaises Cabral  Maués – UFPA 

g) Nelson Cardoso Amaral – UFG 

h) Célia Regina Otranto – UFRRJ  

 

Encontro/Intercâmbio do GT 11/Universitas 

 Foram previstas as realizações de três intercâmbios: 

 Campo Grande – Coordenado pela Profa. Mariluce Bittar – UCDB (II sem.2006) 

 Curitiba – Coordenado pela Profa. Regina Maria Micheloto – UFPR (I sem.2007) 

 Belém – Coordenado pela Profa. Veja Lúcia Jacob Chaves – UFPA (II Sem.2007) 

 

Site do GT 11 



Continuará sob a responsabilidade da Profª. Deise Mancebo, que dará continuidade ao 

trabalho de inserção de dados dos pesquisadores e de documentos importantes no âmbito da 

educação superior. 

 

Avaliação da Reunião 

O GT entende que: a) é preciso dar continuidade ao trabalho de divulgação da 

reunião junto à impressa, tendo em vista uma maior visibilidade e legitimidade política da 

entidade; b) a reorganização dos espaços da reunião foi bastante apropriada; c) a logística 

da reunião foi bastante adequada; d) é preciso melhorar os serviços de água e coffe-break, 

bem como melhorar os serviços dos hotéis, sobretudo os de alimentação; e) é preciso 

continuar a negociar o valor das diárias, tendo em vista a sua melhoria; f) dar continuidade 

aos estudos para mudança de local da reunião. 

 

 

João Ferreira de Oliveira 

Stela Maria Meneghel 

 


