
 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 novembro de  2010 a agosto de 2011 

 

Grupo de Trabalho Política de Educação Superior – GT 11 

 

1 – Introdução 

 

Em outubro de 2010 o GT 11 – Política de Educação Superior, elegeu sua nova 

Coordenação, para o período o biênio 2010- 2012, assim constituída: Afrânio Mendes Catani 

(USP), como Coordenador e Mariluce Bittar (UCDB) na Vice-coordenação. Desse modo o 

Comitê Científico teve que ser reorganizado ficando composto, pela ordem: João dos Reis Silva 

Junior (UFSCar); Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA) e Alfredo Macedo Gomes (UFPE).   

 

2 – Informes sobre a 33ª Reunião Anual 

 

O GT registrou a presença de 148 participantes, na 33ª RA, considerando os três dias 

de trabalho. Ao todo estavam representadas 52 Instituições de Educação Superior (IES) públicas 

e privadas e 10 Instituições Públicas, como Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e 

Institutos de Pesquisa. Do total de participantes, 89 são sócios da ANPEd (entre eles 13 

estudantes) e 59 não-sócios (entre estudantes, ouvintes e pesquisadores). Confirma-se que no GT 

prevalecem os docentes-pesquisadores de IES, mas, a cada ano, amplia-se a presença de 

estudantes de graduação e de pós-graduação. Tal fato indica: a) ampliação do campo temático 

das políticas de educação superior, na área da educação; b) interesse dos pesquisadores, em 

processo de formação, em conhecer as pesquisas apresentadas nas Reuniões Anuais; c) 

participação mais efetiva nos eventos da ANPEd, como Associação de referência na Educação.  

 

3. Preparação da 34ª Reunião Anual 

 

Como ocorre todos os anos, o GT participou, por meio de seu Coordenador, da 

reunião preparatória da 34ª RA, organizada pela Diretoria da ANPEd com todos os 

Coordenadores de GT. Os avaliadores ad hoc que emitiram pareceres para os trabalhos 

apresentados na 34ª Reunião Anual da ANPEd foram: Carina Elisabeth Maciel (UFMS); Célia 

Regina Otranto (UFRRJ); Giselle Cristina Martins Real (UFGD); Gladys Beatriz Barreyro 

(USP); José Carlos Rothen (UFSCar); Maria das Graças Medeiros Tavares (UFAL/UNIRIO); 

Mariluce Bittar (UCDB); Olgaíses Maués (UFPA); Regina Maria Michelotto (UFPR) e  Stela 

Maria Meneghel (FURB). Na reunião do Comitê Científico o GT foi representado por Vera 

Lúcia Jacob Chaves (UFPA). O GT organizou da seguinte forma a 34ª RA: um Trabalho 

Encomendado; 13 trabalhos a serem apresentados durante a RA e 5 como excedentes; 5 pôsteres; 

um Mini-Curso e participação em 2 Sessões Especiais. A programação procurou contemplar as 

temáticas propostas na reunião de avaliação da 33ª RA, a saber: a) Plano Nacional de Educação: 

balanço 2001-2010 e perspectivas 2011-2020; b) VI Plano Nacional de Pós-Graduação; c) 

Reforma da Educação Profissional / Tecnológica: nível médio e superior; d) Educação Superior e 

a Conferência Nacional de CT&I; e) Políticas de CT&I e influências na educação superior; f) 



Carreira docente g) A educação superior nos governos FHC e Lula: análise do financiamento; h) 

Internacionalização da Educação Superior; i) Ensino médio e superior e o papel da universidade: 

perfil do estudante e acesso do egresso do ensino médio; j) Institucionalização da EaD: o 

PARFOR; k) Fundo público / parcerias público-privadas / mercadorização da educação superior; 

l) Democratização e políticas de inclusão na Educação Superior 

 

4. Atuação Político-Acadêmica do GT  

 

No período compreendido por este relatório, o GT intensificou sua inserção 

político-acadêmica em espaços importantes como nos debates pós-realização da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) e no acompanhamento da tramitação do 

novo Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional; nos estudos e reuniões para a 

elaboração do VI Plano Nacional de Pós-Graduação, entre outros. No âmbito das 

publicações registra-se a continuidade da Coletânea Políticas Universitárias, em parceria 

com a editora Xamã (desde 2009) e a organização de dois Dossiês sobre Política de 

Educação Superior, que envolveram vários pesquisadores do GT. O primeiro Dossiê, 

Política de Educação Superior no Brasil pós-LDB/1996”, foi publicado na Série-Estudos 

– periódico do PPGE-UCDB e, o segundo, intitulado Políticas e Gestão da Educação 

Superior, na Interação – periódico do PPGE-UFG. 

 

5. Atividades de Pesquisa 

 

Com relação às atividades de pesquisa que o GT estimula e socializa, registra-se 

o envolvimento de cerca de 80 pesquisadores de várias IES e das cinco regiões brasileiras 

no projeto integrado de pesquisa: Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil 

Pós-LDB (1996-2011), coordenado nacionalmente por Deise Mancebo (UERJ), composto 

por seis sub-projetos que abrangem as seguintes temáticas: Financiamento; Organização 

Institucional e Acadêmica; Avaliação; Trabalho Docente; Acesso e Permanência; e 

Produção do Conhecimento. Esse projeto se desenvolve no âmbito da Rede Universitas/Br, 

sob a coordenação de Marília Morosini (PUC-RS) que realizou reuniões nacionais em 

outubro de 2010, no decorrer da 33ª RA da ANPEd, em Caxambu, e em maio de 2011, na 

UERJ.  

 

6 - Site do GT 

 

Para manter uma via de comunicação constante com os pesquisadores e 

estudiosos da temática, o GT mantém uma página (http://www.anped11.uerj.br/), sob a 

supervisão de Deise Mancebo (UERJ), no qual são encontradas as seguintes informações: 

histórico do GT, desde a sua criação até o momento atual; relação dos trabalhos 

apresentados nas Reuniões Anuais da ANPEd; Grupos de Pesquisa de diferentes 

universidades que mantêm relação com o GT; documentos sobre as políticas para a 

educação superior; divulgação de eventos da área; diretório dos pesquisadores da área e o 

Banco de Dados sobre "Expansão da Educação Superior", com mais de 800 documentos 

sobre a temática. 

 

7 – Avaliação 

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


De acordo com avaliação dos membros do GT, é possível identificar cada vez 

mais a ampliação das pesquisas sobre as temáticas relacionadas às políticas de educação 

superior, especialmente no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Educação do 

Brasil, fato que contribui para o aumento da demanda de trabalhos enviados a cada ano, nas 

Reuniões Anuais da ANPEd. Pari passu a organização interna do GT e sua inserção 

política e acadêmica nacional e internacional, adquirem maior visibilidade, fruto do esforço 

coletivo de seus membros, cujas produções são referência na área da educação superior no 

país. 

 

 

 

Afrânio Mendes Catani (USP) 

Mariluce Bittar (UCDB) 


