Proposta de sessão especial para 6ª Conferência FORGES - tema: “Para que(m)
servem as Universidades e os Institutos de Ensino Superior? Balanços,
proposições e desafios acerca do seu papel no séc. XXI”
Subtema 1 - Os Múltiplos Desafios da Reafirmação e Renovação da Missão das
Instituições de Ensino de Superior
Título da sessão especial: Expansão e diversificação do ensino superior no Brasil
Organizadores: Ana Maria Carneiro, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
(NEPP) da Unicamp, coordenadora associada do Laboratório de Estudos de Educação
Superior (LEES/Unicamp)
Objetivo e alcance da sessão especial:
A sessão procurará debater as mudanças que vem ocorrendo no ensino superior na última
década no Brasil com foco nos impactos das políticas de ampliação do acesso nas diversas
missões das instituições nos setores público e privado. Serão discutidos os conceitos de
universidade e de suas diferentes missões, os aspectos demográficos e de equidade no acesso,
as implicações institucionais em termos de assistência estudantil e currículo. A discussão tomará
o Brasil como ponto de partida, tendo o cenário internacional como fundo.

Apresentações:
A ideia de universidade no Brasil e as novas configurações do ensino superior hoje
Helena Sampaio (Faculdade de Educação/Unicamp)
Quem são os jovens que estão chegando no ensino superior no Brasil?
Cibele Andrade (NEPP/Unicamp)
As universidades públicas estão preparadas para este novo público?
Marcelo Knobel (Instituto de Física Gleb Wataghin /Unicamp)
Desafios da missão do ensino no setor público e consequências para o currículo
Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira (Faculdade de Educação/Unicamp)
Tensão entre expandir o acesso e ampliar a pesquisa e inovação
Renato Pedrosa (Departamento de Política Científica e Tecnológica/Instituto de
Geociências/Unicamp)
Concepções e definições de terceira missão: o debate internacional e o Forproex
Maria Beatriz Bonacelli (DPCT/IG/Unicamp), Ana Maria Gimenez (DPCT/IG/Unicamp) e
Elizabeth Balbachevsky ( Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São
Paulo e Fórum Pensamento Estratégico - PENSES/Unicamp)

