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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 – Nov. 2008 a set.2009 – 

 
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. Destaca-
se, ainda, a forte presença de alunos de pós-graduação e de iniciação científica. 
Considerando as demandas do GT, foi dada especial atenção às seguintes temáticas: 
Trabalho e carreira docente; expansão e reestruturação da universidade pública (REUNI); 
expansão da educação superior; reforma da educação superior no Governo Lula da Silva; 
acesso e permanência na educação superior (PROUNI, Cotas, Ações Afirmativas etc.); 
financiamento, avaliação e internacionalização da educação superior (Sinaes, Capes 
etc.); mestrado profissional. 

Cabe ressaltar que no período de nov.2008 a ago.2009, ocorreu um crescimento 
significativo no número de trabalhos recebidos para avaliação pelo GT, ou seja, mais de 
três dezenas, abordando temáticas variadas das políticas de educação superior. Para a 
organização do processo avaliativo e das atividades do GT, foi fundamental, o trabalho 
realizado por Afrânio Mendes Catani e por João dos Reis da Silva Jr., representantes do 
GT junto ao Comitê Científico da Anped.  

O GT procurou, desde a 31ª RA, melhor divulgar e publicar sua produção, 
destacadamente por meio do seu site (http://www.anped11.uerj.br/) e ainda mediante a 
publicação de livros e artigos em periódicos da área, o que foi feito por vários dos seus 
integrantes.  

O GT passou, desde a 31ª RA, a trabalhar na publicação do IV livro da Coleção 
Políticas Universitárias, intitulado “Reformas da educação superior: cenários passados e 
contradições do presente”, organizado por Deise Mancebo, João dos Reis da Silva Jr, 
João Ferreira de Oliveira e Afrânio Mendes Catani. Para tanto, buscou parceria com a 
Editora Xamã visando lançamento na 32RA. Cabe destacar que o Conselho Editorial da 
Coleção tem como integrantes os professores: 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.  

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 (1996-2011). As 
temáticas privilegiadas nessa investigação são as seguintes: Financiamento, organização 
institucional e acadêmica, avaliação, trabalho docente, acesso, permanência e produção 
do conhecimento na expansão da educação superior. No período de 10 a 11 de setembro 
de 2009, o GT realizou, na Universidade Federal de Goiás, o XV Seminário da rede 
UNIVERSITAS/Br, objetivando discutir o referido projeto. 

Com relação ao planejamento das sessões, trabalho encomendado e mini-curso 
do GT para a 32ª RA, o início dos trabalhos deu-se ainda durante a 31ª RA, quando em 
assembléia foram indicados temas para a elaboração da programação 2009. A sua 
continuidade ocorreu em reunião organizada e realizada pela Diretoria da Anped, em 
março, no Rio de Janeiro. Em seguida, a coordenação do Gt elaborou a programação do 
Gt para a 32ª RA, contando com o apoio dos Ad Hocs. 



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