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Curitiba, 23 de março de 2020. 

 
 
Caros e Caras, 
 
A Capes criou, recentemente, um novo modelo de distribuição de bolsas, no qual os 
programas perderiam no máximo 10% das bolsas. No entanto, semana passada foi 
publicada uma nova portaria alterando em parte essa e definindo que programas nota 
5, o caso do nosso, poderiam perder até 35% de suas bolsas. 
 
Dia 20/03/2020 tivemos acesso a planilha e a lista "empréstimo" (bolsas a serem 
recolhidas) e nossa situação no PPGHIS era a seguinte: 9 bolsas de mestrado e 18 
de doutorado em empréstimo para serem recolhidas. Hoje, 23/03/2020, recebemos a 
quota de bolsas para serem distribuídas. Após recolhida as bolsas mestrados, 
ficamos com 8. Dessas, 4 foram destinadas ao ranking de 2019 ainda vigente. Então, 
no momento, todos os estudantes de mestrado do ranking de 2019 estão com suas 
bolsas garantidas e temos mais 4 bolsas para o ranking de 2020.  
 
Já o caso do doutorado é mais trágico: tivemos 12 bolsas recolhidas de imediato e 
ainda há 6 para serem recolhidas. Isso significa que não temos bolsa de doutorado 
esse ano para atender ao ranking de 2020.  
 
Desde 6ª feira Roseli e eu estamos trabalhando para ver o que é possível fazer, no 
momento, as Coordenações de Área da Capes, fórum de Pró-reitores e demais 
entidades estão atuando junto à Capes para tentar reverter a situação. O fórum de 
coordenadores também redigiu nota contrária. Estima-se que a UFPR como um todo 
perdeu 597 bolsas.    
 
Sinto muitíssimo em ter que dar uma notícia como essa em meio a uma pandemia de 
coronavírus que afetará drasticamente nossa vida cotidiana, mas infelizmente essa é 
a situação que nos encontramos no momento. Caso haja alguma mudança no 
horizonte avisaremos imediatamente. 
 

 
Atenciosamente,    

 
 
 

 
 

Profa Dra Renata Senna Garraffoni 
Coordenadora do Programa da Pós-Graduação em História 


