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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO 

 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da UNIVERSIDADE 

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

ocorridas em sua I sessão ordinária de 2019, realizada no dia 26 de março de 2019, 

manifesta sua preocupação quanto ao congelamento dos valores das bolsas de pós-graduação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que ocorre desde 2013.    

 

O ConsUni tem clareza de que a pesquisa no Brasil é majoritariamente 

realizada por estudantes de pós-graduação, e que a presente situação não somente afeta a 

vida dos pós-graduandos, como também impacta diretamente no desenvolvimento das 

atividades universitárias e na produção científica do país. 

 

Considerando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre o 

período do último reajuste até os períodos atuais, as bolsas de pós-graduação estão em 

defasagem em 38,89% (trinta e oito vírgula oitenta e nove por cento). Ressalva-se que os 

alunos bolsistas apresentam dedicação exclusiva e não exercem outras atividades 

remuneradas senão aquelas permitidas pela Portaria Conjunta CAPES-CNPq n° 1/2010 e a 

Portaria nº 76 da CAPES.  

 

Considerando que 80% (oitenta por cento) da pesquisa científica no Brasil 

não existiria sem os alunos de pós-graduação, dados da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, estes devem ser vistos como profissionais da ciência que permitem o 

avanço científico e tecnológico do país. Neste sentido, as bolsas de pós-graduação deveriam 

ser vistas como pagamento pelo trabalho desempenhado por profissionais que permitem 

desenvolvimentos que impactam diretamente na economia, saúde, educação e cultura do 

país. É importante que valorizemos os alunos de pós-graduação pela sua influência indireta e 

direta nos setores estratégicos da nossa nação. 

 

Ademais, quando se considera que a preparação para o ofício da Ciência dos 

alunos de pós-graduação dá-se na graduação, as bolsas de Iniciação Científica (IC) são 

importantíssimas. A participação de alunos de graduação na pesquisa, por meio de 

programas de IC, é porta de entrada para a construção do conhecimento de alto nível. O 

congelamento dos valores de bolsas de IC impacta diretamente em sua inserção em 
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atividades de investigação, diminuindo suas chances de ingresso na pós-graduação. Essas 

bolsas encontram-se sem reajustes e seu reajuste também deve ser considerado.  

 

Por fim, este Conselho manifesta preocupação ao CNPq, Capes, Ministério da 

Educação (MEC), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

e Ministério da Economia, para que revejam urgentemente esta precária situação. 

 

I sessão ordinária, 26 de março de 2019. 

 

 

 

Wagner Alves Carvalho 

Presidente em exercício 

 


