
 

Relatório da 35ª. Reunião Anual – Grupo de Trabalho 11 – Política de Educação Superior 

  

1 – Identificação 

Coordenação: Afrânio Mendes Catani (USP) 

Vice-Coordenação: Mariluce Bittar (UCDB) 

 

2 – Caracterização 

Participantes e instituições representadas: o GT Política de Educação Superior registrou, na 35ª 

Reunião Anual da ANPEd, a presença de 108 participantes no primeiro dia (22/10/2012), tendo 

mantido alta frequência nos outros dois dias de trabalho. Ao todo estiveram representadas 

100 Instituições de Educação Superior (IES), sendo 67 públicas e 33 privadas, além de 

universidades estrangeiras, sindicatos, Secretarias Estaduais de Educação e institutos de 

pesquisa. O GT 11 conta com docentes de diferentes IES e observa, a cada ano, aumento da 

presença de estudantes de pós-graduação (vários deles sem assinar a lista de presença), 

indicando a importância que os trabalhos e as discussões no âmbito desse coletivo 

desempenham na elaboração das pesquisas de mestrandos e doutorandos na área. 

 

3 –Relação entre o programado e o realizado 

A) Sessões Especiais 

O GT teve participação na organização de duas Sessões Especiais, em acordo com os GTs 

parceiros – GTs 05 e 09, que foram assim realizadas:  

Sessão 1: Desafios metodológicos da pesquisa em política educacional 

Convidados: 1. Licínio C. Lima (Uminho, Portugal);  2.Maria Ciavatta (UFF);  3. Ângelo Ricardo 

de Souza (UFPR).  Coordenação: Celso João Ferretti (UFTP) 

Sessão 2: O PNE em debate: perspectivas 

Convidados: 1. Luiz Fernades Dourado (UFG);  2.Dermeval Saviani (UNICAMP);  3.Valdemar 

Sguissardi (UFSCar/UNIMEP).  Coordenação:  Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS) 

B) Trabalho Encomendado 

Na sessão de abertura do GT 11 foi apresentado o Trabalho Encomendado sob a 

responsabilidade do Prof. Dr. Licínio C. Lima (Uminho, Portugal), intitulado “A Universidade 



 

Gestionária: hibridismo institucional e adaptação ao ambiente competitivo”. Como 

debatedores o GT contou com a Profa. Dra. Deise Mancebo (UERJ) e o Prof. Dr. Afrânio 

Mendes Catani (USP); a coordenação da mesa coube ao Prof. Dr. João dos Reis Silva Júnior 

(UFSCar). 

C) Comunicações Orais 

O GT recebeu 24 trabalhos e 7 pôsteres para a 35ª. RA. Para apresentação foram selecionados 

12 trabalhos e 5 pôsteres. 

Houve seis sessões de apresentação de trabalhos, a saber: a)Democratização do acesso 

aoensino superior e REUNI (2 trabalhos); b)Internacionalização da educação superior (2 

trabalhos); c)Processos de mercantilização da educação superior no Brasil (2 trabalhos); d) 

Avaliação da Pós-Graduação em Educação no Brasil (2 trabalhos); e)Avaliação e produção 

deconhecimento (2 trabalhos); f)Políticas públicas de EAD e políticas públicas de expansão dos 

Cursos Superiores de Tecnologia (2 trabalhos). 

D) Minicurso 

Foi ministrado o mini-curso Acesso à educação superior: questões conceituais e produção 

depesquisas, pelas Profas. Dras. Maria das Graças Martins da Silva (UFMT), Tereza Christina 

Mertens Aguiar Veloso (UFMT) e Carina Elisabeth Maciel (UFMS) 

4 – Composição do GT para 2013 – Eleição no GT 

4.1 Coordenação 

Houve eleição para a coordenação e vice-coordenação do GT, tendo sido reeleitos: 

Afrânio Mendes Catani (coordenação) e Mariluce Bittar (vice-coordenação). 

4.2 Ad Hocs 

Foram eleito(a)s para comporem o quadro de assessore(a)s Ad Hocs do GT 11 o(a)s seguintes 

pesquisadores, nessa ordem: 

1. Giselle Cristina Martins Real (UFGD)(reeleição) 

2. Gladys Beatriz Barreyro(USP) (reeleição) 

3. Stela Maria Meneghel(FURB) (reeleição) 

4. Carina Elisabeth Maciel (UFMS) (reeleição) 

5. João dos Reis Silva Júnior (UFSCar) 

6. Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso (UFMT) 

7. Cristina Helena Almeida de Carvalho (UnB) 

8. José Vieira de Sousa (UnB) 

9. Nélson Cardoso Amaral (UFG) 



 

10. Andréa Araújo do Valle (UERJ) 

 

4.3 Comitê Científico 

Foram eleitos para o Comitê Científico o(a) seguintes pesquisadores: 

1. Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA) – Membro Titular 

2. Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM) – Primeiro Suplente 

3. José Carlos Rothen(UFSCAR) – Segundo Suplente 

 

5 – Avaliação da Reunião 

5.1 Avaliação da 35ª. RA 

Os membros do GT reunidos elogiaram, em linhas gerais, o bom nível acadêmico dos trabalhos 

apresentados na 35ª. RA da ANPEd, com exceção da conferência de abertura, que foi 

considerada inadequada por uma parte dos pesquisadores presentes. A sugestão encaminhada 

foi no sentido de que se convide um pesquisador notório, mesmo que não pertença à área de 

educação, e que o mesmo fale sobre temática de sua especialidade.  Com base em seus pontos 

de vista nós poderemos realizar leituras “cruzadas” entre o seu domínio e nossa atuação no 

campo educacional. 

Houve, também, várias críticas a respeito do local escolhido, Porto de Galinhas, para a 

realização da 35ª. RA. Alguns colegas questionaram se os objetivos da reunião itinerante foram 

de fato atingidos pela Diretoria da ANPEd. Entretanto, o conjunto das críticas residiu na 

completa falta de infraestrutura do balneário, com preços exorbitantes, com a quase completa 

ausência de lanches e cafés adequados. O espaço reservado aos lançamentos de livros foi 

extremamente precário e o Hotel Armação, por exemplo, possuía um irregular serviço de 

atendimento alimentar, bem como se conviveu com dificuldades de acesso à internet, lenta e 

caríssima. Não havia acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência.  As inúmeras escadas 

existentes também dificultaram o trânsito de pessoas mais idosas às salas dos GTs. 

Alguns colegas chegaram a sugerir que a próxima RA não se realize em cidades turísticas que, 

basicamente, se voltam ao público estrangeiro, no que se refere a preços e tarifas dos setores 

de restaurante e hotelaria. 

5.2 Avaliação do GT 

O GT 11 realizou todas as atividades propostas na 35ª. RA e segue promovendo diversas 

atividades de interação e produção de pesquisa ao longo do ano, cabendo destacar: 



 

a) A manutenção, em cada sessão de trabalho, da presença de um coordenador e de dois 

comentaristas que, com base em leitura anterior, preocupam-se em promover maior 

interlocução com os textos apresentados. Nesse ano introduzimos o segundo 

debatedor, tornando mais ágeis os debates. 

b) A continuidade da parceria com a Editora Xamã, que resultou no lançamento do 

sétimo livro da coleção “Políticas universitárias”, intitulado Consequências da 

mundialização da universidade pública brasileira: pós-graduação, trabalho docente, 

profissionalização e avaliação, coordenado por João dos Reis Silva Júnior, Afrânio 

Mendes Catani e Vera Lúcia Jacob Chaves. 

c) Houve o lançamento do livro "Educação Superior - expansão e reformas educativas", 

publicado pela Editora da Universidade de Maringá (UEM), organizado por Deise 

Mancebo (UERJ), Mariluce Bittar (UCDB) e Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA), que reúne 

trabalhos dos pesquisadores do GT 11 e da Rede Universitas/Br. 

d) Houve encaminhamentos para finalização do livro, organizado pela colega Edineide 

Jezine, da Universidade Federal da Paraíba, a ser lançado pela Editora daquela 

Universidade, reunindo trabalhos apresentados no XX Seminário Universitas/Br, em 

maio de 2012. 

e) No âmbito da 35ª RA aprofundaram-se as discussões para a elaboração de novo 

projeto de pesquisa do grupo Universitas/Br, a ser finalizado no XXI Seminário, a 

ocorrer na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), dias 29, 30 e 31 de maio de 

2013. 

f) Com 32 pesquisadores presentes, foi realizada reunião com a finalidade de se proceder 

à eleição da Rede Universitas/Br. Ao fim das discussões chegou-se ao consenso 

segundo o qual o Prof. João Ferreira de Oliveira (UFG) deverá ser o coordenador da 

Rede, a partir de março de 2014. Nesse período intermediário, de transição, todo um 

conjunto de informações envolvendo o banco de dados deverá migrar para a UFG, que 

contará com a colaboração da Profa. Karine Nunes de Moraes, que interagirá com a 

equipe da Profa. Marília Costa Morosini (PUC-RS). 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 36ª. RA 

6.1 Programação para 2013 e 6.2 Sugestões para a 36ª. RA 

O GT 11 reunido debateu uma série de temas e procedimentos, embora não tenha resultados 

das discussões a sugestão de um tema geral para a próxima RA da ANPEd – razão pela qual 

apresentamos os itens 6.1 e 6.2 em conjunto. Entretanto, talvez um aspecto que mereça a 

atenção dos colegas, para uma discussão em âmbito mais amplo, envolva a criação e o papel a 

ser desempenhado pelo Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior 

(Insaes). 



 

A principal sugestão no âmbito da programação do GT foi a de se contar com um minicurso ou 

trabalho encomendado sobre o tema “Financeirização da Educação Superior no Brasil”. Outras 

temáticas ganharam corpo para Sessões Especiais, como por exemplo, a “Internacionalização 

da Educação Superior e a Mobilidade Internacional”, as “Parcerias Público-Privadas e a 

Educação Superior”, o “VI Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020)”, “Democratização e 

Políticas de Inclusão na Educação Superior”, “Políticas de CT&I e suas influências na Educação 

Superior”. Estes foram os temas que surgiram no decorrer da reunião do GT.  

 

Afrânio Mendes Catani((USP) – Coordenador 

Mariluce Bittar (UCDB) –Vice-Coordenadora. 


