
 
 
 

 
 

Sociedade, cultura e educação: novas regulações? 
 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 
 
 

1 – Identificação 
Coordenador: João Ferreira Oliveira (UFG) 
Vice-coordenadora: Stela Maria Meneghel (FURB) 
 
2 – Caracterização 
O GT Política de Educação Superior registrou, na 32ª RA/Anped, a presença de 101 
participantes no primeiro dia (05/10/2009) e mais algumas dezenas nos outros dois dias de 
trabalho. Ao todo estavam representadas mais de 60 Instituições de Ensino Superior (IES) 
públicas e privadas. No GT 11 predominam os docentes de diferentes IES mas, a cada ano, 
amplia-se também a presença de estudantes de pós-graduação, mostrando a importância que 
os trabalhos e pesquisas apresentados do Gt têm para mestrandos e doutorandos da área. 
 
3 – Relação entre o programado e o realizado 
 

Todas as atividades previstas na programação 2008 foram realizadas, conforme 
descritas sucintamente a seguir. 
 
a) Sessões Especiais: 
 
O Gt teve participação direta na organização de duas sessões, conforme indicadas a seguir: 
Sessão: Estado, novos marcos regulatórios nas políticas públicas e o(s) sistema(s) de 
avaliação: da educação básica à pós-graduação 
Convidados: 
1. Marilia Morosini (PUC –RS) 
2. Alejandro Morduchowicz (Unesco) 
3. Vera Peroni (UFRGS) 
Coordenador(a): Afrânio Mendes Catani (USP) 
 
Sessão: Educação Superior: mercadorização, formação e Universidade pública. 
Convidados: 
1. Deise Mancebo (UERJ) 
2. Valdemar Sguissardi (UFSC)  
3. Ari Paulo Jantsch 
Coordenador(a): José Pedro Boufleur (UNIJUI) 
 
b) Trabalhos Encomendados: 
Foi apresentado, na sessão de abertura do GT 11, trabalho encomendado ao Prof. Dr. 
Paulo Speller (UFMT/ UNILAB) intitulado “Marcos da educação superior no cenário 
mundial e suas implicações para o Brasil“. Para debater o trabalho o GT contou com a 
Profa. Dra. Maria do Carmo Lacerda Peixoto (UFMG). A sessão foi coordenada pela 
Profa. Dra. Stela Maria Meneghel (FURB) 



 
c) Comunicações Orais: 
O GT recebeu mais de três dezenas de trabalhos para a 32ª RA e, ainda, três pôsteres. 
Para apresentação foram selecionados 12 trabalhos e dois pôsteres.  Foram realizadas 
cinco sessões de apresentação de trabalhos, a saber: a) políticas de educação superior: 
EAD e formação de professores (2 trabalhos); b) políticas de educação superior: 
avaliação institucional (3 trabalhos); c) políticas de educação superior no governo lula (3 
trabalhos); d) políticas de educação superior: formação na graduação e na pós-graduação 
(2 trabalhos); e) políticas de educação superior: fundações de apoio e terceirização no 
setor privado (2 trabalhos). 
Além das comunicações orais, o Gt contou com a apresentação de dois pôsteres e 
participou de algumas das sessões conversas realizadas na 32ª RA. 
 
d) Minicurso: 
Foi realizado o mini-curso: “Trabalho Docente Intensificado, Pós-Graduação e 
Produtivismo Acadêmico”, ministrado pelos professores: João dos Reis Silva Júnior 
(UFSCar) e Valdemar Sguissardi (UNIMEP). 
 

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA 
 
Foram indicados como propostas de temas para a reunião do GT11 na 33ª RA: 
a) Reforma da Educação Profissional / Tecnológica 

b) Internacionalização – Avaliação e Acreditação Internacional: possíveis interferências na ES 

do Brasil 

c) Expansão e reestruturação da universidade pública – REUNI, desconcentração e outros. 

d) Reforma da educação superior no âmbito da política educacional (CONAE, PNE) 

e) Sistema Nacional de Formação de Professores - CAPES/CTC Educação Básica 

f) Fundo público / Parcerias público-privadas / Mercadorização da educação superior 

g) Estado Gerencial – Neoinstitucionalismo e Neotecnicismo: impacto na PG brasileira 

h) Democratização e políticas de inclusão na ES 

i) Políticas de PG e Mestrado Profissional 

j) Tensão entre universalização e qualidade na ES 

 
5 – Eleições no GT/GE 
 
a) Coordenação 
Ficou acordado que o Prof. João Ferreira de Oliveira (UFG) responderá pelo GT 11 até a 
realização da eleição para a nova Diretoria da Anped, ou seja, até dezembro de 2009, 
uma vez que o referido professor integra chapa para essa Diretoria. A partir de então, a 
vice-coordenadora do Gt, Profa. Dra. Stela Maria Meneghel (FURB), assumirá a 
Coordenação do Gt até o final da 33ª RA. Portanto, haverá eleição para a Coordenação 
do Gt 11 na 33ª RA.. 
 
b) Comitê Científico: 
Para o Comitê Científico foram mantidos para o biênio 2009/2010, pela ordem, os professores: 

Afrânio Mendes Catani (USP) e João dos Reis da Silva Júnior (UFSCar).  

Foi eleito ainda para o biênio 2010/2011, como terceira indicação, o Prof. Dr. Alfredo Macedo 

Gomes (UFPE). 

 



c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2009: 
Foram mantidos (biênio 2009/2010), como Ad Hocs do GT 11, os professores: MARIA DAS 
GRAÇAS MEDEIROS TAVARES (UFAL); VERA LÚCIA JACOB CHAVES (UFPA); MARIO 
LUIZ NEVES DE AZEVEDO (UEM); DEISE MANCEBO (UERJ).  
FORAM ELEITOS PARA O BIÊNIO 2010/2011 OS PROFESSORES: NELSON CARDOSO DO 
AMARAL (UFG); REGINA MARIA MICHELOTTO (UFPR), MARILUCE BITTAR (UCDB) E 
JOSÉ CARLOS ROTHEN (UFSCAR). 
 
6 – Avaliação da Reunião 
a) Avaliação da 32ª RA 
A organização e estrutura da 32ª RA, assim como a sua logística, foram consideradas boas, 

destacando-se o trabalho da Secretaria da Anped. O GT 11 entende que é 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 os serviços de água e café durante a reunião, sobretudo nos espaços de 

apresentação dos trabalhos; 

b) melhorar os serviços dos hotéis, sobretudo os de alimentação;  

c) negociar o valor das diárias, tendo em vista a sua redução – isenção de tarifas para quem 

estende a diária na quarta-feira; 

d) reduzir o número de sessões conversa por noite, que já é maior do que o número de 

sessões especiais durante toda a reunião. 

 
b) Avaliação do GT 

O GT 11 realizou, ao longo da 32ª RA, todas as atividades propostas. E, além 
disso, manteve a promoção de outras atividades de interação e produção de pesquisa. 
Dentre estas destacamos:  
a) Em cada sessão de trabalho, além do coordenador, foi mantida a figura do debatedor 
que, com base em leitura anterior, ocupa-se de promover maior interlocução com os 
textos apresentados – indicando, por exemplo, avanços no conhecimento e/ou elaborando 
questões. A avaliação informal do grupo, bem como dos coordenadores, é que esta 
inovação vem dinamizando os debates no GT. 
b) Estabeleceu-se parceria com a Editora Xamã que resultou no lançamento do quarto 
livro da Coleção Políticas Universitárias, intitulado “Reformas da educação superior: 
cenários passados e contradições do presente” (2009), organizado por Deise Mancebo, 
João dos Reis da Silva Jr, João Ferreira de Oliveira e Afrânio Mendes Catani. 
c) Teve continuidade, no âmbito do Universitas/Br, a discussão e o desenvolvimento do 
projeto integrado de pesquisa 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 são: financiamento; 
organização institucional e acadêmica; avaliação; trabalho docente; acesso e 
permanência; e produção do conhecimento na expansão da educação superior. Visando 
dar continuidade ao andamento do projeto de pesquisa, a rede UNIVERSITAS/BR 
realizará seminário, em dezembro de 2009, em Campo Grande (UCDB).   
 

 
João Ferreira de Oliveira (UFG) 
Stela Maria Meneghel (FURB) 


