RELATÓRIO DE ATIVIDADES
outubro de 2011 a julho de 2012
Grupo de Trabalho Política de Educação Superior – GT 11
Coordenador: Afrânio Mendes Catani (USP)
Vice-Coordenadora: Mariluce Bittar (UCDB)
Representantes no Comitê Científico: João dos Reis Silva Júnior (UFSCar), Vera Lúcia
Jacob Chaves (UFPA), Alfredo Macedo Gomes (UFPE)
1 – Introdução
O presente relatório abarca as atividades desenvolvidas pelo GT 11 no período
compreendido entre os meses de outubro de 2011 e julho de 2012, ou seja, após a
realização da 34ª. Reunião Anual da ANPEd, em Natal, e o término do primeiro semestre
de 2012.
2 – Informes sobre a 34ª Reunião Anual
O GT registrou a presença de 153 participantes, na 34ª RA, considerando os
três dias de trabalho. Ao todo estavam representadas 55 Instituições de Educação Superior
(IES) públicas e privadas e 7 Instituições Públicas, como Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação e Institutos de Pesquisa. Do total de participantes, 98 são sócios
da ANPEd (entre eles 18 estudantes) e 43 não-sócios (entre estudantes, ouvintes e
pesquisadores), além de outros 12 sem qualquer informação. Reitera-se a confirmação
segundo a qual prevalecem no GT os docentes-pesquisadores vinculados a Programas de
Pós-Graduação stricto sensu; entretanto, a cada ano amplia-se a presença de estudantes de
graduação e de pós-graduação. Reiteramos, assim, o que escrevíamos à página 80 do
Relatório de Atividades (outubro de 2010 a setembro de 2011), ou seja, que tal fato indica:
“a) ampliação do campo temático das políticas de educação superior, na área da educação;
b) interesse dos pesquisadores, em processo de formação, em conhecer as pesquisas
apresentadas nas Reuniões Anuais; c) participação mais efetiva nos eventos da ANPEd,
como Associação de referência na Educação.”
3. Preparação da 34ª Reunião Anual
Como ocorre todos os anos, o GT participou, por meio de seu Coordenador, da
reunião preparatória da 35ª RA, organizada pela Diretoria da ANPEd com todos os
Coordenadores de GT. Os avaliadores ad hoc que emitiram pareceres para os 24 trabalhos
e 8 pôsteres inscritos para a 35ª Reunião Anual da ANPEd foram: Ana Maria Netto
Machado (UNIPLAC); Carina Elisabeth Maciel (UFMS); Célia Regina Otranto (UFRRJ);
Giselle Cristina Martins Real (UFGD); Gladys Beatriz Barreyro (USP); José Carlos
Rothen (UFSCar); Maria das Graças Medeiros Tavares (UFAL/UNIRIO); Mariluce Bittar

(UCDB); Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM); Olgaíses Maués (UFPA) e Stela Maria
Meneghel (FURB). Na reunião do Comitê Científico o GT foi representado por Vera Lúcia
Jacob Chaves (UFPA). O GT decidiu convidar Licínio C. Lima (Universidade do Minho –
Portugal), para apresentar o trabalho encomendado, na abertura atividades da 35ª Reunião
Anual, dia 22 de outubro pela manhã. Em comum acordo com os Gts 5 e 9, como vem
ocorrendo há alguns anos, foram definidas duas Sessões Especiais. Na primeira, “Desafios
Metodológicos da Pesquisa Educacional”, o GT11 indicou Licínio C. Lima, enquanto
Valdemar Sguissardi (UFSCar-UNIMEP, aposentado) foi indicado para a sessão “PNE em
debate: perspectivas”. Definiu-se, ainda, que o minicurso do GT, intitulado "Acesso à
educação superior: questões conceituais e produção de pesquisas”, ficou sob a
responsabilidade de Maria das Graças Martins da Silva (UFMT), Tereza Christina Mertens
Aguiar Veloso (UFMT) e Carina Elisabeth Maciel (UFMS).
4. Atuação Político-Acadêmica do GT
No período compreendido pelo presente relatório, o GT intensificou sua
inserção político-acadêmica em espaços importantes da sociedade civil, como nos debates
pós-realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE) e no acompanhamento da
tramitação do novo Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional; nos estudos e
reuniões para a elaboração do VI Plano Nacional de Pós-Graduação (PNE), dentre outras
atividades. No âmbito das publicações, o GT deu continuidade à preparação da Coletânea
Políticas Universitárias, em parceria com a Editora Xamã (desde 2009), a ser lançada na
35ª. RA, contendo sete textos de pesquisadores do GT. Preparou, também, coletânea, com
base em pesquisas do Projeto Universitas/BR, numa publicação da Editora da Universidade
Estadual de Maringá, integrando volume da Biblioteca Associação Nacional de Política e
Administração da Educação (ANPAE), intitulado Educação Superior: Expansão e
Reformas Políticas, organizado por Deise Mancebo (UERJ), Mariluce Bittar (UCDB) e
Vera Lúcia Jacob Chaves (UFPA), com capítulos de todos os subprojetos que integram a
pesquisa que o coletivo vem desenvolvendo há alguns anos. O livro será lançado,
igualmente, na reunião da ANPEd em outubro de 2012.
5. Atividades de Pesquisa
Foi realizado em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), nos
dias 09, 10 e 11 de maio de 2012, o XX Seminário Nacional Universitas/Br 2012, com o
tema Políticas de Educação Superior no Brasil: expansão, acesso e igualdade social,
congregando mais de duas centenas de pesquisadores de diversas universidades das cinco
regiões brasileiras. Uma coletânea, reunindo parte dos trabalhos apresentados e discutidos
no evento, será organizada pelas professoras Edineide Jezine (UFPB), que coordenou o XX
Seminário, em João Pessoa, e Deise Mancebo (UERJ).
O projeto integrado, Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil
Pós-LDB (1996-2011), coordenado nacionalmente por Deise Mancebo (UERJ), que se
desenvolveu no âmbito da Rede Universitas/Br, sob a coordenação de Marília Morosini
(PUC-RS), composto por seis sub-projetos (que abrangem as seguintes temáticas:
Financiamento; Organização Institucional e Acadêmica; Avaliação; Trabalho Docente;
Acesso e Permanência; e Produção do Conhecimento), está prestes a se concluir. Assim, no

encontro realizado na Universidade Federal da Paraíba, foi designada comissão composta
por representantes dos 6 subprojetos e por Deise Mancebo, com a finalidade de definir as
linhas gerais do novo projeto nacional da rede Universitas/Br, que ocorrerá em agosto de
2012, no Rio de Janeiro, na UERJ.
Em João Pessoa definiu-se, igualmente, que o XXI Seminário Nacional
Universitas/Br terá lugar na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nos dias 29, 30
e 31 de maio de 2013.
6 - Site do GT
Para manter uma via de comunicação constante com os pesquisadores e
estudiosos da temática, o GT mantém uma página (http://www.anped11.uerj.br/), sob a
supervisão de Deise Mancebo (UERJ), no qual são encontradas as seguintes informações:
histórico do GT, desde a sua criação até o momento atual; relação dos trabalhos
apresentados nas Reuniões Anuais da ANPEd; Grupos de Pesquisa de diferentes
universidades que mantêm relação com o GT; documentos sobre as políticas para a
educação superior; divulgação de eventos da área; diretório dos pesquisadores da área e o
Banco de Dados sobre "Expansão da Educação Superior", com mais de 800 documentos
sobre a temática.
7 – Avaliação
De acordo com avaliação dos membros do GT, é possível identificar cada vez
mais a ampliação das pesquisas sobre as temáticas relacionadas às políticas de educação
superior, especialmente no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Educação do
Brasil, fato que contribui para que sejam encaminhados às Reuniões Anuais da ANPEd
uma gama de trabalhos cada vez mais especializados nos domínios da educação superior.
Pari passu a organização interna do GT e sua inserção política e acadêmica nacional e
internacional, adquirem maior visibilidade, fruto do esforço coletivo de seus membros,
cujas produções são referência na área da educação superior no país.
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