
 
 
 
Ofício FONAPRACE nº 02/2021                           Goiânia, 03 de fevereiro de 2021 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
No Acordo celebrado entre Andifes e UFU, relativo à V Pesquisa de Perfil 
Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos(as) das Universidades e 
Institutos Federais (IFES), realizada em 2018, previu-se, entre outros produtos, 
a produção de cinco Cadernos Temáticos, quatro dos quais já foram elaborados 
por especialistas.  
 
Os Cadernos Temáticos constituem uma espécie de coleção em fascículos. 
Cada Caderno é elaborado por especialistas e estudiosos das temáticas, 
convidados pela Coordenação da V Pesquisa. O objetivo dos Cadernos é 
divulgar alguns resultados da V Pesquisa, aprofundando temáticas mais 
relevantes, com análise dos dados mais impactantes encontrados.  
 
Sob a coordenação de Patrícia Vieira Trópia e Leonardo Barbosa e Silva, os 
quatro Cadernos, elaborados por pesquisadores especialistas nas temáticas são 
os seguintes:  
 
1. Juventudes e os desafios universitários, de autoria de Darcilene Gomes e 
Sidartha Soria e Silva (53 páginas, somando 84.393 caracteres com espaço); 
 
2. A demanda potencial e o público-alvo da assistência Estudantil, de autoria de 
Leonardo Barbosa e Silva (116 páginas, somando 192.525 caracteres com 
espaço); 
 
3. Análise regionalizada da expansão das IFES tendo por referência o perfil dos 
graduandos, de autoria de Eduardo Nunes Guimarães e Luís Fernando Bezerra 
de Oliveira (78 páginas, 111.943 caracteres com espaço); 
 
4. Políticas Afirmativas no Ensino Superior – pesquisa nacional de perfil, de 
autoria de Rita de Cássia Dias Pereira de Jesus e Everson Meireles (72 páginas 
130.703 caracteres com espaço). 
 
 
Os Cadernos produzidos têm em média 79 páginas. Contém inúmeras figuras 
(Gráficos e tabelas). Todos os Cadernos passaram por revisão dos 
coordenadores. 
 



Considerando a importância desses cadernos e destacando a qualidade da 
produção, venho solicitar apoio e providências para a publicação nas formas 
impressa e e-book, para o que se sugere a contratação de empresa ou 
profissional para: 

• fazer diagramação da coleção de Cadernos, a qual pode seguir um único 
padrão estético, variando eventualmente cores de capa ou do layout para 
cada número; 

• providenciar ISSN (versão impressa e e-book) e ficha catalográfica; 

• Fazer a impressão da versão em papel (sugestão de tiragem: 300 
volumes de cada).  
 

Aguardando avaliação e resposta para os encaminhamentos, informo que 
estamos elaborando as apresentações dos cadernos, as quais sugerimos conter 
assinaturas conjuntas da Andifes e do Fonaprace. 
 
Agradecendo o apoio, me encontro inteiramente à disposição para 
esclarecimentos adicionais, se forem necessários. 
 
 
 
Respeitosamente, 
 
 
 
 

 
Maisa Miralva da Silva 

Coordenadora Nacional do FONAPRACE 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr.Edward Madureira Brasil 
Presidente da ANDIFES 

 
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
SCS, Quadra 1, Bloco K, nº 30, salas 801 a 804, 8º andar, Ed. Denasa, CEP: 70398-900 Brasília/DF 


