
 
 
 

Grupo de Trabalho 11 
 
 

1 – Identificação 
Coordenação: Stela Maria Meneghel (FURB) 
 
 
2 – Caracterização 
O GT Política de Educação Superior registrou, na 33ª RA/Anped, a presença de mais 
de uma centena de participantes no primeiro dia (08/10/2009), tendo mantido alta 
freqüência nos outros dois dias de trabalho. Ao todo estiveram representadas mais de 
60 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. O GT 11 conta com 
docentes de diferentes IES e observa, a cada ano, aumento da presença de estudantes 
de pós-graduação, indicando a importância dos seus trabalhos na elaboração das 
pesquisas de mestrandos e doutorandos da área. 
 
 
3 – Relação entre o programado e o realizado 

As atividades previstas na programação 2010 abordaram os temas indicados pelo 
grupo na 32ª. RA. Elas ocorreram conforme descritas a seguir. 
 
a) Sessões Especiais: 
O GT teve participação na organização de duas sessões, em acordo com os GTs 
parceiros - GTs 09 e 05. Foram elas: 
Sessão 1: Educação superior: expansão, avaliação e condições do trabalho 

docente.  
Convidados: 1. Lucídio Bianchetti (UFSC) 
                     2. João dos Reis da Silva Jr. (UFSCar) 
Coordenador: Afrânio Mendes Catani (USP) 
Sessão 2: Desafios da expansão da obrigatoriedade e da qualidade da educação 

básica no contexto  do FUNDEB  
Convidados: 1. Lisete Arelaro (USP) 
              2. Marcos Edgar BassI (UNISUL)                                                                   
              3. Ronaldo Lima Araújo (UFPA) 
Coordenação: Andrea Barbosa Gouveia (UFPR)  
 
b) Trabalhos Encomendados: 
Na sessão de abertura do GT 11 foi apresentado trabalho encomendado ao Prof. Dr. 
Sadi Dal Rosso (UnB), intitulado “Intensidade no Trabalho Docente”. Como debatedor o 
GT contou com a Profa. Dra. Deise Mancebo (UERJ); a coordenação da mesa coube 
ao Prof. Dr. Valdemar Sguissardi (UNIMEP). 
 



 
c) Comunicações Orais: 
O GT recebeu mais de três dezenas de trabalhos para a 33ª RA e dois pôsteres. Para 
apresentação foram selecionados 13 trabalhos e um pôster.  
Houve cinco sessões de apresentação de trabalhos, a saber: a) Trabalho docente: 
impactos na graduação e pós-graduação (2 trabalhos); b) Política de expansão da 
educação superior no governo Lula  (3 trabalhos); c) Papel social da universidade: 
percepção de diferentes atores (3 trabalhos); d) A educação superior no contexto da 
Internacionalização (2 trabalhos); e) Política de educação superior nas instituições: 
percepções sobre a avaliação e a pós-graduação (3 trabalhos). 
Além das comunicações orais e da apresentação do pôster selecionado, o GT 
participou das sessões conversas. 
 
d) Minicurso: 
Foi ministrado o mini-curso: A pós-graduação no Brasil: balanço de uma década 
ministrado pelos professores José Silvério Baia Horta (UFAM). 
 
 
4 – Sugestões para a 34ª RA 
Foram indicados como propostas de temas para a 34ª RA: 

a) Plano Nacional de Educação: balanço 2001-2010 e perspectivas 2011-2020.  
b) Novo 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  

 
 
5 – Eleições no GT/GE 
 
a) Coordenação 
Foram eleitos o Prof. Dr. Afrânio Mendes Catani (USP) (coordenador) e a Profa. Dra. 
Mariluce Bittar (vice-coordenadora), que passarão a responder pelo GT 11 no biênio 
2011/2012. 
 
b) Comitê Científico: 



 
Foi eleito coordenador para o biênio 2011/2012 o Prof. Dr. João dos Reis da Silva 
Júnior (UFSCar). Houve eleição da Profa. Dra. Vera Jacob (UFPA) como 1ª. suplente 
para o período 2011/2012; segue como 2º. Suplente o Prof. Dr. Alfredo Macedo Gomes 
(UFPE), eleito para o biênio 2010/2011.  
c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2011/2012: 
Foram mantidos os consultores eleitos para o biênio 2010/2011, Regina Maria 
Michelotto (UFPR) e José Carlos Rothen (UFSCar). A Profa. Mariluce Bittar (UCDB), 
também eleita para este período, deixou uma vaga em aberto ao ocupar a vice-
coordenação. 

Houve indicação da reeleição dos professores Maria das Graças Medeiros Tavares 
(UFAL) e Mario Luiz Neves de Azevedo (UEM) para o biênio 2011/2012.  
Ainda para o biênio 2011/2012 foram indicados os seguintes nomes: Olgaisis Maués 
(UFPA), Celia Regina Otranto (UFF), Carina Maciel de Almeida (UFMS), Stela 
Meneghel (FURB), Ana Machado Netto (SC), Giselle Cristina Martins Real (UFGD), 
Gladys Beatriz Barreiro (USP). 
 
 
6 – Avaliação da Reunião 
a) Avaliação da 33ª RA 

Na reunião de avaliação do evento foram destacados diversos problemas na 
estrutura da 33ª RA (preço de hotéis, qualidade da alimentação, dificuldades com 
transporte etc.), ainda que a organização tenha sido bem avaliada, com destaque para 
o trabalho da Secretaria da Anped. O GT 11 entende ser 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) manter, como nos anos anteriores, serviços de água e café durante a reunião (mas a 
água não deve ser cobrada!), sobretudo nos espaços de apresentação dos trabalhos.   
c) melhorar os serviços dos hotéis, em especial os de alimentação; as instalações nos 
hotéis são precárias, o preço da diária é elevado. 
 d) negociar o valor das diárias, tendo em vista sua redução ou isenção de tarifas para 
quem estende a permanência até a quarta-feira. 
e) reduzir o número de sessões conversa por noite, ainda maior que o número de 
sessões especiais durante toda a reunião (manteve-se como em anos anteriores). 
f) rever alteração do dia da Assembléia: com a realização na terça a noite o número de 
participantes não foi ampliado (manteve-se como em anos anteriores) e foram 
esvaziadas as atividades da quarta a noite. 
g) rever translado: necessidade de novas opção de transporte a Caxambu pois o 
serviço é deficitário, faltando apoio/informação aos passageiros; ônibus para retornar 
na quarta a noite, preço etc. 

A pedido da Diretoria da Anped houve uma apresentação do novo Portal da 
Associação aos membros do GT, com a solicitação de que fosse enviada à secretaria 
uma avaliação do mesmo, assim como a indicação das necessidades do grupo. A 



 
Profa. Dra. Deise Mancebo (UERJ), há anos responsável pela estruturação do site do 
GT 11, elaborou relatório transcrito a seguir:   
“O site do GT 11 (http://www.anped11.uerj.br) foi construído em 1997 e é mantido com 

regularidade desde então. Conta com a contribuição de todos os membros do GT, que remetem 

notícias e documentos a serem inseridos, e tem como responsável por sua atualização a prof. 

Deise Mancebo, com a qual os contatos devem ser realizados através do e-mail 

deise.mancebo@gmail.com. 

Pelo seu tempo de funcionamento, é um portal rico em conteúdo, organiza-se em html, contém 

muitos documentos, imagens, banco de dados, links variados e pdf, dentre outras modalidades de 

exibição, necessitando, portanto, de uma estrutura complexa para seu pleno desempenho.  

Seu menu principal contém as seguintes alternativas:  Search; Inicial; Introdução; Memória do 

GT11;  Trabalhos Apresentados; Grupos de Pesquisa; Documentos; Eventos; Diretório de 

Pesquisadores; Links e Contatos, além de um Contador de consultas feitas ao GT. 

Os “botões” do menu principal (citados acima) são fixos, todavia, no interior de cada um deles 

há links e sublinks (um item pai, pode ter diversos filhos, netos, bisnetos e até tataranetos) 

diversos, que são criados conforme a necessidade, sendo primordial que assim continue.  

Em síntese, necessita-se que cada link possa ser redirecionado para um conteúdo estático, um 

arquivo pdf, outro link externo ou um ou mais links filhos.” 

 

Ainda como pontos debatidos pelo GT na avaliação da 33ª. RA estiveram três 
pontos destacados na reunião com a Diretoria e o Comitê Científico: (i) pôsteres: 
anualmente vem caindo a participação e qualidade dos mesmos; cabem medidas de 
estímulo; (ii) aumento do número de trabalhos para avaliação do Comitê: tal não 
significa, necessariamente, aumento da qualidade dos trabalhos; (iii) Dinamização das 
relações entre GTs: cabe buscar formas de promovê-la, potencializando parcerias na 
programação da RA (muitas vezes reiterativa), assim como ampliação do apoio a 
causas da educação na sociedade. 

 
b) Avaliação do GT 

O GT 11 realizou todas as atividades propostas na 33ª RA e segue promovendo 
diversas atividades de interação e produção de pesquisa ao longo do ano. Cabe 
destacar:  
a) A manutenção, em cada sessão de trabalho, da figura do coordenador e do 
debatedor que, com base em leitura anterior, preocupa-se em promover maior 
interlocução com os textos apresentados – indicando, por exemplo, avanços no 
conhecimento e/ou elaborando questões. A avaliação do grupo é que esta inovação 
dinamizou os debates no GT e deve ser mantida. 
b) A continuidade da parceria com a Editora Xamã, que resultou no lançamento do 
quinto livro da Coleção Políticas Universitárias, organizado por João dos Reis da Silva 
Jr, João Ferreira de Oliveira e Afrânio Mendes Catani. 
c) O desenvolvimento do projeto integrado de pesquisa do grupo Universitas/Br, 
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 geraram sub-projetos (quase todos financiados) 
que focalizam as políticas de: financiamento; organização institucional e acadêmica; 
avaliação; trabalho docente; acesso e permanência; e produção do conhecimento na 
expansão da educação superior.   
 

 
Stela Maria Meneghel (FURB) 

 

 


