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NOTA DE REPÚDIO A PORTARIA 34/2020 CAPES 

 

Os constantes ataques sofridos pelos Programas de Pós-graduação (PPGs) têm 

comprometido profundamente o desenvolvimento de suas atividades, sobretudo na formação 

de profissionais e de pesquisas de boa qualidade. O ambiente de incertezas e constantes 

mudanças de decisão nos órgãos que regulam e fomentam a pesquisa, prejudicam o 

planejamento das atividades de docentes e discentes e comprometem negativamente a 

construção do conhecimento científico do país. 

No ano de 2019 o MEC e a CAPES fizeram anúncios de contingenciamento de recursos, 

e realizaram o recolhimento de bolsas que estariam destinadas aos alunos que ingressariam no 

segundo semestre daquele ano. Em especial, o recolhimento de bolsas ocorreu de forma 

repentina, sem discussão e aviso prévio, com o discurso de “redistribuição” das mesmas. 

Após essa primeira ação de retirada de recursos para a pesquisa, via diminuição do 

número de bolsas, a CAPES não fez uma redistribuição das bolsas retidas. Depois, a partir das 

Portarias 18, 19, 20 e 21/2020, houve uma modificação radical na fórmula de distribuição das 

bolsas. A nova fórmula considerou o número de teses e dissertações defendidas no período 

2015-2018, no entanto, desconsiderou toda a produção que está em curso e as projeções. Quem 

se beneficiou deste novo modelo? A fórmula apresentada nessas portarias causou a perda de 

105 bolsas de mestrado e 95 de doutorado.  

Nesta semana, fomos surpreendidos com a Portaria 34/2020 que amplia o percentual a 

ser modificado no número de bolsas e, assim, aumenta a margem para diminuição das mesmas. 

Imediatamente, sem que desse tempo para qualquer reação, os Programas receberam seus 

novos quantitativos que, na maioria, anunciavam cortes no número de bolsas (as anteriormente 

chamadas “bolsas emprestadas”, como nova nomenclatura para "bolsas retiradas").  Essa nova 

Portaria 34/2020 resultou na retirada um total de 597 bolsas, sendo 294 bolsas de mestrado e 

303 bolsas de doutorado (respectivamente 27% e 24% do total de bolsas). Na contramão do que 

havia sido anunciado pela CAPES, os programas considerados de excelência (notas 6 e 7) foram 

fortemente afetados, pois tiveram grande parte de suas bolsas de estudo retiradas, o que 

significa um prejuízo incalculável para as condições de desenvolvimento de suas pesquisas. 

Para muitos PPGs, a Portaria 34/2020 significa que não há bolsas para os alunos 

ingressantes no ano de 2020. Como a grande maioria dos alunos dependem da bolsa para se 

manter durante o curso, principalmente aqueles provenientes de outras regiões do Brasil, as 

atividades foram radicalmente afetadas pela medida. Desta forma, o impacto social dos PPGs e 

o desenvolvimento de conhecimento científico são fatalmente comprometidos.  A Associação 

Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) também se posicionou contrária a Portaria 34/2020 e 

reivindica sua imediata revogação. A ANPG, além manifestar-se junto a Capes, iniciou um abaixo 

assinado para denunciar a situação e mobilizar a sociedade. O documento já reúne mais de 35 

mil assinaturas até o momento. 

Neste momento de pandemia da COVID-19, em que todas as nações voltam suas ações 

e recursos para o desenvolvimento de pesquisa e busca de soluções, o MEC e a CAPES seguem 

na contramão, comprometendo o desenvolvimento do país e a atenção à sociedade. Tal fato 
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tem sido objeto de contestação das maiores instituições de representação científica do país, 

como a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Educação (ANPEd), bem como do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Pesquisa e Pós-Graduação (FORPROP), da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e da Frente Parlamentar pela Valorização das 

Universidades Federais. 

Diante deste cenário, o Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-graduação da 

UFPR repudia de forma veemente a Portaria 34/2020 e PEDE SUA IMEDIATA REVOGAÇÃO. 

 

Curitiba, 21 de março de 2020. 

 

Jairo Calderari de Oliveira Junior PPG em Ciência do Solo 
Aida Maris Peres PPG em Enfermagem 
Marilia Andrade Torales Campos PPG em Educação  
Mauricio Mendonça Cardozo PPG em Letras 
Maria Aparecida da Cruz Bridi PPG em Sociologia 
Francisco Filipak Neto PPG em Biologia Celular e Molecular 
Rodrigo Horochovski PPG em Desenvolvimento Territorial Sustentável 
Simone Meucci PPG em Sociologia 
Cristóvão Vicente Fernandes PPG em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental 
Rodrigo Botelho PPG em Gestão da Informação 
Maikon di Domenico PPG em Sistemas Costeiros Oceânicos 
Daniele Pontes PPG em Planejamento Urbano 
Renata Garrafoni PPG em História 
Valquiria John PPG em Comunicação 
Carlos Conforti Ferreira Guedes PPG em Geologia 
Cristiano Francisco Woellner PPG em Física 
Irani dos Santos PPG em Geografia 
Joel Gustavo Teleken PPG em Engenharia e Tecnologia Ambiental 
Antônio Carlos Batista PPG em Engenharia Florestal 
Mauricio Osvaldo Moura PPG em Entomologia 
Kênia Barreiro de Souza PPG em Desenvolvimento Econômico 
Marcelo Muller dos Santos PPG em Bioquímica 
Izabel Cristina Riegel-Vidotti PPG em Química 
Luis Carlos Erpen de Bona PPG em Informática 
Rafael Felipe da Costa Vieira PPG em Ciências Veterinárias 
Vander Valduga PPG em Turismo 
Alexandre Dittrich PPG em Psicologia 
Silvana Philippi Camboim PPG em Ciências Geodésicas 
André Padial PPG em Ecologia 
Fabiola Fukushima PPG em Ciência Animal 
Maria Lucia Masson PPG em Engenharia de Alimentos 
Eduardo Márcio de Oliveira Lopes PPG em Engenharia Mecânica 
Lilian Dena dos Santos PPG em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável 
Maurício Guy de Andrade PPG em Bioenergia 
Adenise Lorenci Woiciechowski PPG em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 
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Aníbal de Moraes PPG em Agronomia - Produção vegetal 
Juliana Schussel PPG em Odontologia 
Maurício Felga Gobbi PPG em Enganharia Ambiental 
Walter Tadahiro Shima  PPG em Políticas Públicas 
Sérgio Camargo PPG em Educação em Ciências e em Matemática 
Luciana Igarashi Mafra PPG em Engenharia de Alimentos 
Hugo Pacheco de Freitas Fraga PPG em Botânica 
Marcos Lúcio Corazza PPG em Engenharia Química 
João Rickli PPG em Antropologia e Arqueologia 

 


