
 
 

Relatório da 34ª. Reunião Anual 
Grupo de Trabalho 11 

 
 

1 – Identificação 
Coordenação: Afrânio Mendes Catani (USP) 
Vice-Coordenação: Mariluce Bittar (UCDB) 
 
2 – Caracterização 
O GT Política de Educação Superior registrou, na 34ª RA/Anped, a presença de cerca 
de uma centena e meia de participantes no primeiro dia (03/10/2009), tendo mantido 
alta freqüência nos outros dois dias de trabalho. Ao todo estiveram representadas mais 
de 55 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 2011 abordaram os temas indicados pelo 
grupo na 33ª. 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: Ampliação do acesso de jovens e adultos ao ensino médio e à 

educação superior: programas, regimes de trabalho e contratos de 
gestão na esfera pública.  

Convidados: 1. Maria do Carmo de Lacerda Peixoto (UFMG) 
                     2. Nalú Farenzena (UFRGS) 
                     3. Carmen Sylvia Vidigal Moraes (USP) 
Coordenação: Ramon de Oliveira(UFPE) 
Sessão 2: Pagamento por performance, avaliação e implicações do trabalho 

docente  
Convidados: 1. Deise Mancebo (UERJ) 
              2. Arminda R. Botelho Mourão (UFAM)                                                                  
              3. Fernanda Saforcada(UBA) 
Coordenação: Mariluce Bittar (UCDB)  
 
b) Trabalhos Encomendados 
Na sessão de abertura do GT 11 foi apresentado trabalho encomendado ao Prof. Dr. 
Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG), intitulado “Políticas de Ciência e Tecnologia e 
Políticas de Educação no Brasil: convergências, divergências e perspectivas”. Como 



 
debatedor o GT contou com a Prof. Dr. João dos Reis Silva Júnior (UFSCar); a 
coordenação da mesa coube à Profa. Dra. Regina Maria Michelotto (UFPR). 
 
c) Comunicações Orais 
O GT recebeu 42 trabalhos para a 34ª RA e 7 pôsteres. Para apresentação foram 
selecionados 13 trabalhos e 5 pôsteres.  
Houve seis sessões de apresentação de trabalhos, a saber: a) EAD, Ações Afirmativas 
e democratização (3 trabalhos); b) Questões acerca do financiamento na educação 
superior (2 trabalhos); c) PNE: a proposta do Executivo (2 trabalhos); d) Programas de 
Pós-Graduação e representações sociais de pós-graduandos (2 trabalhos); e) Políticas 
de educação superior: avaliação/avaliações (2 trabalhos); f) Educação profissional, 
reforma do ensino superior francês e trabalho docente (2 trabalhos). 
Além das comunicações orais e da apresentação dos pôsteres selecionados, o GT 
participou das sessões conversas. 
 
d) Minicurso 
Foi ministrado o mini-curso: A avaliação da educação superior nos governos Lula 
ministrado pelos professores Gladys Beatriz Barreyro (USP) e José Carlos Rothen 
(UFSCar). 
 
4 – Sugestões para a 35ª RA 
Foram indicados como propostas de temas para a 35ª RA: 

a) Plano Nacional de Educação (2011-2020): perspectivas.  
b) VI Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020). 
c) Políticas de CT&I e suas influências na Educação Superior. 
d) A universidade como objeto de investigação.  
e) Políticas de EaD. 
f) Democratização e políticas de inclusão na Educação Superior. 
g) Metodologia gramsciana e análise de políticas públicas. 
h) Políticas de educação profissional e educação superior. 
i) Ações afirmativas e políticas de acesso à educação superior. 
j) Agenda de pesquisa na política e na gestão da educação superior. 

 
5 –  Consultores Ad hocs 
O GT optou com o vencimento do mandato de Regina Maria Michelotto, permanecendo 
com 10 avaliadores nessa categoria, cujos mandatos vencem no próximo ano, a saber: 
Maria das Graças Medeiros Tavares - UFAL 
José Carlos Rothen - UFSCar 
Mario Luiz Neves de Azevedo - UEM 
Olgaíses Maués - UFPA 
Célia Regina Otranto - UFF 
Carina Maciel de Almeida - UFMS 
Stela Maria Meneghel - FURB 



 
Ana Maria Netto Machado - UNIPLAC 
Giselle Cristina Martins Real - UFGD 
Gladys Beatriz Barreiro - USP 

6 - Comitê Científico 
O GT optou pela permanência do 2º. Suplente, Prof. Dr. Alfredo Macedo Gomes 
(UFPE), até outubro de 2012.  
 
 
7 – Avaliação da Reunião 
7.1) Avaliação da 34ª RA 

A avaliação da 34ª RA foi considerada bastante positiva pelos integrantes do GT 11, 
destacando que a possibilidade de realizar as RAs em distintos pontos do país poderá 
fortalecer a entidade e angariar novos associados. A organização da reunião esteve 
muito boa e o trabalho da Secretaria manteve elevado padrão de qualidade. Apenas 
ocorreram alguns comentários acerca de melhor infraestrutura no que se refere aos 
equipamentos e alguns descompassos no transporte entre os hotéis e o Centro de 
Convenções de Natal. Foram discutidos os relatórios do GT e do Comitê Científico e, 
com base na leitura desse último, sugeriu-se que os pareceres, em especial dos 
assessores ad hocs, sejam mais detalhados, de maneira a facilitar o trabalho de 
consolidação dos pareceres por ocasião da reunião do Comitê Científico. 
 

7.2) Avaliação do GT 
O GT 11 realizou todas as atividades propostas na 34ª 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. 
 
b) A sugestão de que os convidados para o trabalho encomendado enviassem o texto 
com a devida antecedência, de modo a haver maior aproveitamento nos debates. 
c) A continuidade da parceria com a Editora Xamã, que resultou no lançamento do 
sexto livro da coleção “Políticas Universitárias”, intitulado A cultura da universidade 
pública brasileira: mercantilização do conhecimento e certificação em massa, 
coordenado por João dos Reis Silva Júnior, Stela Meneghel 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 (1996-
2011), cuja coordenação nacional é realizada por Deise Mancebo (UERJ), reunindo 
quase uma centena de pesquisadores e abarcando seis sub-projetos com temáticas 
variadas, a saber: Financiamento; Organização Institucional e Acadêmica; Avaliação; 
Trabalho Docente; Acesso e Permanência; Produção do Conhecimento. A Rede 
Universitas/Br, coordenada por Marília Morosini (PUC – RS), prevê para os dias 9, 10 e 



 
11 de maio de 2012, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, o XX 
Seminário Universitas/BR. 
 
 
 
Afrânio Mendes Catani (USP) 
Mariluce Bittar (UCDB) 
 

 
 

 


