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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 – Setembro de 2007  a Agosto de 2008 – 

 
O GT Política de Educação Superior vem participando ativamente de 

debates, análises e formulações neste campo de investigação, tendo por base a 
produção acadêmica dos seus membros e as discussões mais gerais no âmbito 
da Anped. O GT contou, na 30ª RA/Anped, com a presença de 154 participantes, 
considerando os três dias de trabalho. Ao todo estavam representadas 67 
Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, o que evidencia o 
crescente interesse pela produção no âmbito do GT. Destaca-se, ainda, a forte 
presença de alunos de pós-graduação e de iniciação científica. Considerando as 
demandas do GT, nestes dois últimos anos foi dada especial atenção às seguintes 
temáticas: Trabalho e carreira docente; expansão e reestruturação da 
universidade pública (REUNI); reforma universitária de 1968 (40 ANOS); 
diversificação institucional da educação superior (educação tecnológica, IFETS, 
interiorização etc.); expansão da educação à distância; reforma da educação 
superior no Governo Lula da Silva; acesso e permanência na educação superior 
(PROUNI, Cotas, Ações Afirmativas etc.); financiamento; avaliação da educação 
superior (Sinaes, Capes etc.); internacionalização. 

Cabe ressaltar, ainda em 2008, o crescimento expressivo no número de 
trabalhos recebidos para avaliação pelo GT: 32 ao todo, abordando temáticas 
variadas. Para a organização do processo avaliativo e das atividades do GT, foi 
fundamental, o trabalho realizado por Deise Mancebo, representante do GT junto 
ao Comitê Científico da Anped e coordenadora do CC nos últimos quatro anos.  

O GT procurou, nos dois últimos anos, melhor divulgar e publicar sua 
produção, realizar intercâmbios e eventos de interesse e manter sua presença em 
fóruns e encontros nacionais que discutam temáticas vinculadas ao seu objeto de 
estudo.  

Neste sentido, destaca-se, em meados de 2007, a publicação do segundo 
livro da Coleção Políticas Universitárias, intitulado “O Pragmatismo como 
Fundamento das Reformas Educacionais no Brasil”, organizado por João dos Reis 
Silva Junior. Manteve-se, portanto, a parceria com a Editora Alínea para a 
publicação de trabalhos do GT. Cabe destacar que o Comitê Científico da Coleção 
é formado pelos professores: João dos Reis da Silva Jr., Deise Mancebo e João 
Ferreira de Oliveira. Integram o Conselho Editorial: Maria de Lourdes de 
Albuquerque Fávero, Valdemar Sguissardi, Maria do Carmo Lacerda Peixoto, 
Marília Morosini, Maria Stella D´al Pai Franco e Maria das Graças Tavares. Ao 
longo de 2008 realizou-se trabalho de preparação e organização do terceiro livro 
da Coleção Políticas Universitárias, intitulado “Reformas e políticas: educação 
superior e pós-graduação no Brasil”, que será lançado na 31ª RA. 



Contando com apoio financeiro do CNPq e do INEP, o GT realizou um 
Intercâmbio na Universidade Federal do Pará (UFPA), no período de 30 de 
outubro a 01 de novembro de 2007, o XIV Seminário do UNIVERSITAS/Br. Os 
trabalhos apresentados foram publicados em CD e parte deles - conforme seleção 
do Comitê Científico - será publicado na Coletânea “Educação Superior no Brasil e 
diversidade regional”, tendo como organizadores os professores: Vera Lúcia Jacob 
Chaves, João dos Reis Silva Júnior, João Ferreira Oliveira e Marília Morosini. 
Também como resultado de Intercâmbio do GT com o XII Seminário do 
UNIVERSITAS/BR, foi publicado em 2008 o livro: Políticas de educação superior: 
10 nos pós LDB. 

Tendo em vista promover o debate e a produção do conhecimento em 
Políticas de Educação Superior, teve início, em março de 2008,  no âmbito do GT, 
por meio do Universitas/Br, a elaboração de projeto integrado de pesquisa 
intitulado “Políticas de expansão da educação superior no Brasil pós-LDB/1996”. 
As temáticas privilegiadas nessa investigação serão: Financiamento, organização 
institucional e acadêmica, avaliação, trabalho docente, acesso, permanência e 
produção do conhecimento na expansão da educação superior. O projeto será 
discutido por ocasião da 31ª RA. 

Visando a interação com outros GTs e grupos de estudo, a coordenação do 
GT participou de três eventos apoiados pela Anped em 2008: a) Simpósio da 
Educação Básica, ocorrido no período de 19 a 21 de maio em Salvador, sob a 
Coordenação do GT Ensino Fundamental/Anped; b) IX Encontro de Pesquisa em 
Educação da Anped – Centro Oeste, realizado na UCB, em Taguatinga, no 
período de 2 a 4 de julho de 2008; c) II Seminário da Rede de Pesquisadores da 
Educação Básica do Município de Recife, realizado no período de 11 a 13 de 
agosto de 2008. 

Com relação ao planejamento das sessões, trabalho encomendado e mini-
curso do GT para a 31ª RA, o início dos trabalhos deu-se ainda durante a 30ª RA, 
quando em assembléia foram indicados temas para a elaboração da programação 
2008. A sua continuidade ocorreu em reunião organizada e realizada pela 
Diretoria da Anped nos dias 13 e 14 de março, em Recife.  

Para os próximos anos, o GT tem por desafio manter a visibilidade e 
qualidade da sua produção, além de estender sua interlocução com outras 
entidades da área e as diversas instituições dele participantes.  
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