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1 – Identificação 
Coordenador: João Ferreira Oliveira (UFG) 
Vice-coordenadora: Stela Maria Meneghel (FURB) 
 
2 – Caracterização 
O GT Política de Educação Superior registrou, na 31ª RA/Anped, a presença de 144 
participantes, considerando os três dias de trabalho. Ao todo estavam representadas 65 
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. No GT prevalecem os docentes de 
IES mas, a cada ano, amplia-se a presença de estudantes de graduação e pós-graduação, 
mostrando a importância que a temática das políticas de educação superior vem adquirindo 
neste âmbito. 
 
3 – Relação entre o programado e o realizado 
Todas as atividades previstas na programação 2008 foram realizadas, conforme descritas 
sucintamente a seguir. 
 
a) Sessões Especiais: 
1) Reforma Universitária de 1968 (40 ANOS)/Córdoba (90 ANOS). Participantes: Sandra Carli 
(UBA/Argentina); Maria de Lourdes de A. Fávero (UFRJ); Sofia Lerche Vieira (UECE). 
Cooodenador: Afrânio Mendes Catani (USP) 
2) O processo de Bolonha, globalização da educação superior e a produção do conhecimento 
na universidade. Participantes: Susan Robertson (University of Bristol - Inglaterra); Belmiro Gil 
Cabrito (Universidade de Lisboa - Portugal); Ari Paulo Jantsch (UFSC). Coordenador: Ralph 
Ings Bannell (PUC-Rio) 
3) O GT 11 apoiou ainda três outras sessões, a saber: a) Avaliação de Políticas Educacionais: 
questões teóricas e metodológicas; b) Trabalho docente e formação inicial de professores; c) 
Reformas recentes e políticas educacionais: rupturas e continuidades. 
 
b) Trabalho Encomendado: 
Foi apresentado, na sessão de abertura do GT 11, trabalho encomendado ao Prof. Dr. Nelson 
Cardoso Amaral (UFG) intitulado “Avaliação-Financiamento-Expansão: tensões e desafios da 
vinculação na educação superior’. Para debater o trabalho o GT contou com a Profa. Dra. 
Ângela Carvalho de Siqueira (UFF). A sessão foi coordenada pelo Prof. Dr. Valdemar 
Sguissardi (UNIMEP). 
 
c) Comunicações Orais: 
O GT 11 teve significativa ampliação de demanda nesta RA: recebeu 32 trabalhos. Para 
apresentação foram selecionados 11 trabalhos e outros três ficaram como excedentes em um 



total de cinco sessões: 1) Política de Educação Superior: Brasil e Cuba (2 trabalhos); 2) 
Políticas de EaD, formação e pós-graduação lato sensu (2 trabalhos); 3) Políticas de avaliação 
da educação superior (3 trabalhos); 4) Políticas de formação e trabalho docente na educação 
superior (2 trabalhos); 5) Política de ações afirmativas na educação superior (2 trabalhos). 
 
d) Minicurso: 
Foi realizado o mini-curso: “A política de educação a distância e de financiamento da pesquisa 
no Brasil: 10 anos pós- LDB”, ministrada pelos professores: Stella Cecília Duarte Segenreich 
(UCP) e Josenilson Guilherme de Araújo (CNPq). 
 
e) Sessão de Pôsteres e participação em sessões conversa: 
Na Sessão de Pôsteres, houve a apresentação de quatro trabalhos, sob coordenação do Prof. 
Dr. Mario Luiz Neves de Azevedo (UEM). Cabe destacar ainda a participação de membros do 
GT 11 em diversas Sessões de Conversa, incluindo a programação do CLACSO.  
 
4 – Programação 2009/Sugestões para 32ª RA 
Foram indicados como propostas de temas para a 32ª RA: 

a) Reforma da Educação Profissional / Tecnológica 
b) Conferência Mundial de Educação Superior 2009 / CMES – Internacionalização 
c) Expansão e reestruturação da universidade pública – REUNI e outros 
d) A reforma da educação superior nos dias atuais 
e) Sistema Nacional de Formação de Professores / Nova CAPES 
f) Expansão da educação superior e intensificação do trabalho docente 
g) Mercadorização e reorganização da educação superior 
h) Pós-Graduação: o “Reuni” da Educação superior 
i) Avaliação e acreditação da Educação superior – balanços, perspectivas e novos índices 
j) Financiamento da educação superior 

 
5 – Eleições no GT/GE 
a) Coordenador e Vice: 
Foram eleitos como Coordenador e vice do GT 11, para o biênio 2009/2010, respectivamente, 
os professores: João Ferreira Oliveira (UFG) e Stela Maria Meneghel (FURB). 
b) Comitê Científico: 
Para o Comitê Científico foram eleitos, para o biênio 2009/2010, os professores: Afrânio 
Mendes Catani (USP); João dos Reis da Silva Júnior (UFSCar) e Mariluce Bittar (UCDB). 
c) Ad Hocs: 
Foram eleitos para o biênio 2009/2010, como Ad Hocs do GT 11, os professores: Maria das 
Graças Medeiros Tavares (UFAL); Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA); Mario Luiz Neves de 
Azevedo (UEM); Deise Mancebo (UERJ).  
Complementam ainda a lista de Ad Hocs do GT 11, eleitos na 30a RA, para o biênio 2008/2009, 
os professores: Nelson Cardoso do Amaral (UFG); Olgaíses Cabral Maués (UFPA); Célia 
Regina Otranto (UFRRJ); Marília Morosini (PUC/RS). 
 
6 – Avaliação da 31ª RA e do GT 11 
a) Avaliação da 30ª RA 
A organização e estrutura da 31ª RA, assim como a sua logística, foram consideradas boas, 
destacando-se o trabalho da Secretaria da Anped. O GT entende que é preciso: a) dar 
continuidade ao trabalho de divulgação da reunião junto à imprensa, tendo em vista uma maior 
visibilidade e legitimidade política da entidade; b) melhorar a distribuição dos serviços de água 
e coffe-break; c) melhorar os serviços dos hotéis, sobretudo os de alimentação; d) continuar a 
negociar o valor das diárias, tendo em vista a sua redução. 



 
b) avaliação do GT 

O GT 11 realizou, ao longo da 31ª RA, todas as atividades propostas. E, além 
disso, manteve a promoção de outras atividades de interação e produção de pesquisa. 
Dentre estas destacamos:  
a) Em cada sessão de trabalho, além do coordenador, foi mantida a figura do debatedor 
que, com base em leitura anterior, ocupa-se de promover maior interlocução com os 
textos apresentados – indicando, por exemplo, avanços no conhecimento e/ou elaborando 
questões. A avaliação informal do grupo, bem como dos coordenadores, é que esta 
inovação vem dinamizando os debates no GT. 
b) Foi mantida a parceria com a Editora Alínea que resultou no lançamento do terceiro 
livro da Coleção Políticas Universitárias, intitulado Reformas e políticas: educação 
superior e pós-graduação no Brasil (Editora Alínea). 
c) Foi debatida, no âmbito do Universitas/Br, a elaboração de projeto integrado de 
pesquisa intitulado “Políticas de expansão da educação superior no Brasil pós-LDB/1996”, 
com objetivo de promover a produção do conhecimento em Políticas de Educação 
Superior. As temáticas privilegiadas no projeto foram: financiamento; organização 
institucional e acadêmica; avaliação; trabalho docente; acesso e permanência; e produção 
do conhecimento na expansão da educação superior. Visando dar continuidade ao 
andamento do projeto e da pesquisa, o GT 11 realizará, em 2009, em Goiânia (UFG), 
intercâmbio em parceria com a rede UNIVERSITAS/Br.  
 

 
João Ferreira de Oliveira 

Stela Maria Meneghel 

 


