
 
 

RELATÓRIO GT 11 
POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

30ª RA ANPED 

 
1 – Identificação 

a) Coordenador: João Ferreira Oliveira (UFG) 
b) Vice-coordenadora: Stela Maria Meneghel (FURB) 

 
2 – Caracterização 
 

O GT Política de Educação Superior registrou, na 30ª RA/Anped, a presença 
de 154 participantes, considerando os três dias de trabalho. Ao todo estavam 
representadas 67 Instituições de Ensino Superior (IES). Os trabalhos tiveram início 
com a apresentação, pelo Coordenador, dos slides comemorativos da presença do GT 
11 nos dos 30 anos da Anped. 
 
3 – Relação entre o programado e o realizado 

Todas as atividades previstas na programação 2007 foram realizadas, e serão 
sucintamente descritas a seguir. 
  

a) Sessões Especiais:  
1) “A política e o caráter de cursos de pós-graduação em educação no contexto 

atual”, proposta pelo GT 11 (apoio: GT05; GT09 e Forpred) – ministrada por 
Valdemar Sguissardi (UNIMEP); Diana Carvalho de Carvalho (UFSC); Robert 
E. Verhine (UFBA). Coordenação: Deise Mancebo. 

2) “A política de EAD, a pós-graduação e a universidade aberta do Brasil”, 
proposta pelo FORPRED (apoio: GT 11; GT05; GT16 e GT19) – ministrada por 
Simão Pedro Marinho (PUC-MG); Luis Fernandes Dourado (UFG); Margareth 
Axt (UFRGS). Coordenação: Gilberto Lacerda Santos (UnB).  

3)  “Política e produção do conhecimento em educação entre o diverso e o 
universal”, proposta pelo GT05. (apoio: GT10, GT12, GT14; GT19 e GT21) – 
ministrada por: Hugo Aboites (México); Roberto Leher (UFRJ); João dos Reis 
da Silva Júnior (UFSCar). Coordenação: Ronaldo Marcos de Lima Araújo 
(UFPA). 

 
b) Trabalho Encomendado: Foi encomendado e apresentado um trabalho, na sessão 
de abertura (2a feira). O tema, apresentado pelo Prof. Dr. Alfredo Macedo Gomes 
(UFPE), foi: “As reformas e políticas da educação superior no Brasil: avanços e recuos”. 
Debateu o trabalho a Profa. Dra. Kátia Regina de Souza Lima (UFF/ADUFF-ANDES). A 
sessão foi coordenada por Mario Luiz Neves de Azevedo (UEM). 

 
c) Comunicações Orais: 
O Comitê Científico, de um total de 25 trabalhos, selecionou 12 para apresentação, 
distribuídos nas sessões: 1) Política de expansão da educação superior (dois trabalhos); 
2) Políticas de acesso e avaliação da educação superior (três trabalhos); 3) Políticas de 
pós-graduação e pesquisa: produção, formação e financiamento (cinco trabalhos); 4) 
Internacionalização da educação superior: o papel das agências multilaterais e as 
universidades corporativas (dois trabalhos). 

 
d) Mini-curso: 



Foi realizado o mini-curso: “A Educação Superior no Brasil 10 anos pós-LDB: políticas 
de acesso, de financiamento e de avaliação”, ministrada por: Mariluce Bittar (UCDB) e 
Stela Maria Meneghel (FURB). Apesar de prevista, em função de questões pessoais, 
não contamos com a presença de Nelson Cardoso Amaral (UFG); por outro lado, houve 
a participação do Prof. Jaime Giolo (INEP), que apresentou dados sobre o Censo da 
educação Superior 2006 relacionados à temática do mini-curso. 

 
 e) Pôsteres e sessões conversa 

Cabe destacar também a realização da: 1) Sessão de Pôsteres, em que houve a 

apresentação de quatro pôsteres; 2) Sessão Conversa, com a participação de membros do GT 

no(a): a) X Colóquio - ANPEd/CLACSO - Políticas universitárias, trabalho intelectual e 

justiça social na América Latina - Hugo Aboites (UAM-México); Maristella Svampa 

(CLACSO-Argentina); Roberto Leher (UFRJ-Brasil). Coordenação: Deise Mancebo 

(UERJ); b) Reunião da Comissão de Ética na Pesquisa - Maria Inês Marcondes de Souza 

(PUC-Rio); Carlos Roberto Jamil Cury (PUC-MG); Antonio Carlos Rodrigues de Amorim 
(UNICAMP); Olgaíses Mauês (UFPA). 
 
4 – Programação 2008/Sugestões para 31ª RA/Encaminhamentos 

 
Foram indicados como propostas de temas para a 31ª RA: 

a) Trabalho e Carreira Docente.  
b) Expansão e reestruturação da universidade pública (REUNI).  
c) Reforma Universitária  de 1968 (40 ANOS).  
d) Diversificação Institucional da educação superior (educação tecnológica, 

IFETS, interiorização etc.). 
e) Expansão da educação à distância. 
f) Reforma Universitária no Governo Lula. 
g) Privatização da educação superior. 
h) Acesso e permanência na educação superior (PROUNI, Cotas, Ações 

Afirmativas etc.). 
i) Financiamento da educação superior. 
j) Sistema de avaliação da educação superior: balanço e perspectivas. 

 
5 – Eleições no GT 
 

Na 30ª RA ocorreu eleição para substituição de Ad Hocs. Além dos eleitos do 

biênio (2007/2008), foram eleitos para o biênio 2008/2009 os seguintes professores 

1 - Nelson Amaral (UFG)  
2 - Mariluce Bittar (UCDB)  
3 – Olgaíses Cabral  Maués (UFPA)  
4 - Célia Regina Otranto (UFRRJ)  
5 – Marília Morosini (PUC/RS) 
 

6 – Avaliação do GT e da 30ª RA 
 
a) Avaliação da 30ª RA 
 

A organização e estrutura da 30ª RA foram consideradas boas, destacando-se 
o trabalho da Secretaria da Anped. O GT entende que: a) é preciso dar continuidade 
ao trabalho de divulgação da reunião junto à impressa, tendo em vista uma maior 
visibilidade e legitimidade política da entidade; b) a organização dos espaços da 
reunião foi bastante apropriada; c) a logística da reunião foi bastante adequada; d) é 
preciso melhorar os serviços de água e coffe-break, bem como melhorar os serviços 



dos hotéis, sobretudo os de alimentação; e) é preciso continuar a negociar o valor das 
diárias, tendo em vista a sua melhoria. 

 
b) avaliação do GT 

O GT 11 realizou, portanto, todas as atividades propostas para a 30ª RA. 
Na 30ªRA, além do coordenador da sessão, foi introduzida no GT 11 a figura do 

debatedor que, tendo lido antecipadamente os textos apresentados, ocupou-se de uma 
interlocução com os autores dos trabalhos – indicando, por exemplo, avanços no 
conhecimento e/ou elaborando questões. A avaliação informal do grupo, bem como dos 
coordenadores, é que esta inovação dinamizou os debates no grupo. 

Foi lida, durante a reunião do GT, moção de agradecimento ao ex-coordenador do 
GT, Prof. Dr. João dos Reis, com manifestações de reconhecimento e felicitações por seu 
trabalho na gestão anterior (2005/2006). 

O segundo livro da Coleção Políticas Universitárias, do GT 11, foi lançado na 30ª RA 
pela Editora Alínea. O Comitê coordenador foi mantido, sendo composta por: João Ferreira, 
Deise Mancebo e João dos Reis. O Conselho Editorial também permanecerá o mesmo até 
2008, sendo composto por: Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, Valdemar Sguissardi, 
Maria do Carmo Lacerda Peixoto, Marília Morosini, Maria Stella Dal Pai Franco e Maria das 
Graças Tavares. Ficou acordado que os trabalhos selecionados para publicação passarão 
por apreciações e sugestões de reformulação da parte do comitê editorial e que a proposta 
firmada com a editora é que a coleção tenha uma publicação por ano.  

A coordenação do site do GT 11 continuará a cargo da Profª Deise Mancebo. 
Discutiu-se o melhor aproveitamento do site por membros do GT, que podem alimentá-lo 
com sua produção/publicações, divulgação de eventos etc. 

O GT 11 realizou, na Universidade Federal do Pará (UFPA), entre 30 de outubro e 
01 de novembro, o seu Intercâmbio em parceria com a rede UNIVERSITAS/Br, que realizou 
o seu XIV Seminário Nacional. O próximo Intercâmbio/Seminário deverá ocorrer em Goiás, 
na UFG.  

O GT aprovou moção relacionada ao REUNI. 
 

João Ferreira de Oliveira 

Stela Maria Meneghel 

 


