Relatório do GT 11 / Políticas de Educação Superior
(Caxambu - Reunião ocorrida no 19/10/2005)
Coordenação do GT (Biênio: 2005/2006)
 Coordenador: João dos Reis da Silva Júnior (UFSCar)
 Vice-coordenador: João Ferreira de Oliveira (UFG)
Representante no Comitê Científico (2005/2006)
 Deise Mancebo (UERJ)
1. Informes
 A programação do GT foi realizada integralmente com a apresentação de
14 trabalhos, dois pôsteres, um trabalho encomendado e um mini-curso.
 Avaliação do coordenador do GT (João dos Reis): a) O GT deve continuar a
se colocar nas definições da Anped, como já tem feito em diferentes
ocasiões; b) é preciso acabar com o estigma dos pôsteres e valorizá-los
mais. É possível fazer uma breve apresentação dos pôsteres no GT ou
mesmo transformá-los em comunicações.
2. Ad Hocs definidos pelo GT:
 Ângela Siqueira – UFF (2004/2005)
 Isaura Belloni – UnB (2005/2006)
 Mariluce Bittar – UCDB (2006/2007)
 Marília Morosine – PUC (2006/2007)
 Maria Stela Meneghel – FURB (2006/2007)
 Olgaises Cabral Maués – UFPA (2006/2007)
 Nelson Cardoso Amaral – UFG (2006/2007)
 Célia Regina Otranto – UFRRJ (2006/2007)
3. Suplente no Comitê Científico
 Afrânio Mendes Catani (USP)
4. Propostas de temas para o GT 11 (p/ 29ª RA)
 Universidade Aberta e educação a distância
 Reforma Universitária: Dilemas e perspectivas
 Propostas/Programas dos Partidos Políticos para a educação superior
 Trabalho e Carreira Docente
 Educação Superior Tecnológica no Brasil (Movimentos, tendências etc.)
 Universidades coorporativas
 O caráter e a política dos cursos de pós-gradualção no Brasil
(especialização, mestrado e doutorado profissionalizante)
 Sistema de avaliação da educação superior: balanço e perspectivas
 Políticas de Cotas e ações afirmativas
5. Encontro/Intercâmbio do GT 11/Universitas
 Deverá ser organizado, provavelmente, pela Profa. Maria das Graças M.
Tavares (UFAL)

6. Site do GT 11 (sob a responsabilidade da Profa. Deise Mancebo)
 Vai continuar a inserir dados dos pesquisadores
 A Profa. Deise solicita que documentos importantes (educação superior e
outros) sejam enviados e disponibilizados por meio da página do GT
7. Apresentação de Trabalhos nas reuniões da Anped
 Em atendimento à solicitação da Anped, o GT sugere enviar até dois
trabalhos, sendo um como autor principal e outro como co-autor.
8. Coletânea do GT 11
 Continuar negociação para criação de coletânea do GT (Periódico). A
coletânea ficaria a cargo do GT. De qualquer modo, trabalhos podem ser
enviados para malu04@uol.com.br
9. Avaliação da Reunião
 O GT entende que: a) a logística da reunião foi muito boa; b) a
Assembléia não deve ocorrer na 4a feira (noite), pois não diminui
consideravelmente a participação dos sócios; c) houve crescimento
teórico nas análises e nos trabalhos do Gt; d) na próxima reunião, é
preciso separar claramente a reunião do GT da reunião do
Universitas; e) é preciso também repensar a questão do mini-curso,
especialmente o formato.
João dos Reis Silva Jr
João Ferreira de Oliveira

