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O Grupo de Trabalho Política de Educação Superior/GT 11 terminou a 32a. RA 

atento a dois fatos. Em primeiro lugar, registrou-se nesta reunião, novamente, aumento no 
número de participantes - em especial, alunos de iniciação científica e pós-graduação. Em 
segundo lugar, houve crescimento significativo no número de trabalhos recebidos para 
avaliação em relação ao ano anterior (foram mais de três dezenas), os quais abordaram 
temáticas variadas da área de políticas de educação superior. Nesse sentido, destacamos 
que para a organização do processo avaliativo e das atividades do GT foi fundamental o 
trabalho realizado por Afrânio Mendes Catani e por João dos Reis da Silva Jr., 
representantes do GT junto ao Comitê Científico da Anped, além dos consultores Ad Hoc. 

Considerando as demandas do GT postas no ano anterior, as discussões 32ª RA 
privilegiaram as seguintes temáticas: Internacionalização da educação superior; Trabalho 
docente e Pós-Graduação; Políticas de Acesso e Permanência na educação superior 
(PROUNI, Cotas, Ações Afirmativas etc.) e Reforma da Educação Superior no Governo 
Lula da Silva.  

O planejamento das sessões da 33ª RA teve início ainda durante a 32ª RA 
quando, em assembléia, foram indicados os temas a serem privilegiados na elaboração 
do programa 2010 - inclusive o trabalho encomendado e o mini-curso. Sua continuidade 
ocorreu em reunião organizada pela Diretoria da Anped, em março de 2010, em Belo 
Horizonte, onde foram definidos os temas e convidados das sessões especiais. Nessa 
oportunidade, contamos com a colaboração da Profa. Mariluce Bittar, representante do Gt 
11 na reunião. A coordenação do GT elaborou a programação final da 33ª RA contando 
com o apoio dos Ad Hoc. 

No período de novembro/2009 a setembro/2010 o GT Política de Educação 
Superior participou, com o apoio de seus membros, em vários debates e eventos em seu 
campo de investigação, e em outros no âmbito da Educação e da Ciência e Tecnologia. 
Vale ressaltar, nesse sentido, sua atuação na Conferência Nacional de Educação, 
realizada de 28 de março a 01 de abril de 2010, e na Conferência Nacional de CTI para o 
Desenvolvimento Sustentável, de 26 a 28 de maio – ambas em Brasília-DF. 

É importante destacar que desde a 31ª RA o GT vem buscando melhor divulgar 
suas atividades e produção acadêmica, o que vem sendo feito preponderantemente por 
meio do site (http://www.anped11.uerj.br/). Além disso, ele vem mantendo a Coleção 
Políticas Universitárias, em parceria com a editora Xamã desde 2009; em 2010 editará o 
livro “Educação superior no Brasil em tempos de internacionalização”, organizado 
por João Ferreira de Oliveira, Afrânio Mendes Catani e João dos Reis da Silva Jr. 

No âmbito da produção de conhecimento em Políticas de Educação Superior, 
ganhou maior impulso o projeto integrado de pesquisa: Políticas de Expansão da 
Educação Superior no Brasil Pós-LDB (1996-2011). Tendo sido iniciado em 2008 e 
organizado pelo Universitas/Br, o projeto reúne Grupos de Pesquisa em Políticas de 
Educação Superior das cinco regiões do país, os quais desenvolvem investigação sobre a 
política de expansão da ES em seus desdobramentos e implicações sobre outras 
políticas, quais sejam: Financiamento; Organização Institucional e Acadêmica; Avaliação; 
Trabalho Docente; Acesso e Permanência; e Produção do Conhecimento. O projeto é 
coordenado pela Profa. Deise Mancebo, contando com a colaboração de Marília Morosini 
e João Ferreira de Oliveira. A fim de reunir os diversos sub-projetos participantes da 

http://www.anped11.uerj.br/


pesquisa foram realizadas duas reuniões de trabalho: na UCDB/Campo Grande, entre 03 
e 04 de dezembro de 2009; e na UFPR/ Curitiba, de 08 e 09 de abril de 2010. 

Para os próximos anos o GT tem como desafio manter a visibilidade e a qualidade 
da sua produção, estendendo sua interlocução com outras entidades da área de 
educação e, também, de outros países.  
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