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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e,  considerando 

as deliberações ocorridas na continuação da  III sessão extraordinária de 2019, realizada no dia 10 

de setembro de 2019, manifesta preocupação diante da situação orçamentária e financeira do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ligado ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), o CNPq é um dos pilares da 

comunidade e das ações científicas brasileiras, responsável direto pelo financiamento de projetos 

de pesquisa e de bolsistas pesquisadores doutores, de pós-graduação e de iniciação científica, 

tendo sido crucial para o sistema de ciência e tecnologia brasileiros desde sua criação em 1951. 

Há meses o CNPq tem dado sinais de esgotamento dos seus recursos, desde a 

suspensão de editais com resultados publicados, até a redução e demora na liberação de verbas de 

projetos já aprovados e em vigência. Recentemente, o CNPq divulgou sua indisponibilidade de 

manutenção dos investimentos contratados em recursos humanos e infraestrutura para pesquisa e 

inovação em função de profundos cortes orçamentários sofridos pelo MCTIC. 

A UFABC conta com financiamentos advindos do CNPq especialmente no 

programa de Iniciação Científica, no Doutorado Acadêmico Industrial, no recém-aprovado 

Mestrado Acadêmico para Inovação, em projetos de formação de doutores em áreas estratégicas e 

projetos de auxílio à pesquisa aprovados nos Editais Universais, além de setenta e seis bolsistas de 

produtividade em pesquisa. A suspensão dos pagamentos por parte do CNPq, caso concretizada, 

colocará em risco a continuidade de pesquisas realizadas na UFABC, muitas das quais de alto 

impacto regional, nacional e internacional, e a formação de mais de uma centena de graduandos e 

pós-graduandos. O impacto da contínua fragilização do CNPq para a geração de conhecimento 

científico e tecnologia no Brasil é imensurável.  

Solicitamos a priorização pelo CNPq do pagamento das bolsas de iniciação 

científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, cujos valores estão congelados desde 2013. A 

suspensão dos pagamentos das bolsas coloca em risco a formação e a subsistência de jovens 

pesquisadores, uma vez que outras atividades remuneradas são restringidas por obrigações 

contratuais. 

 Pelas razões supracitadas, o Conselho Universitário da UFABC defende a 

necessidade de imediata recomposição orçamentária e financeira do CNPq para o ano corrente e a 

garantia governamental de recursos no orçamento de 2020 para seu funcionamento pleno. 
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Por oportuno, cabe destacar que o Conselho Universitário da UFABC está a 

disposição para avançar no diálogo envolvendo a manutenção do fomento à pesquisa científica em 

nosso país. 

Santo André, 11 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

DÁCIO ROBERTO MATHEUS 

Presidente 


