Estados Unidos da América, 16 de junho de 2016.

À Diretoria da Associação Nacional de PósGraduandos (ANPG).
Caros Senhores Diretores,
Nós, estudantes de doutorado pleno nos Estados Unidos da América pelo Programa Ciência sem
Fronteiras, viemos por meio desta solicitar o auxílio da ANPG na representação dos nossos
direitos perante à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nós
recebemos uma bolsa de estudos de duração máxima de 48 (quarenta e oito) meses, a ser
renovada anualmente sob pedido do estudante. Todos os anos, fazemos o pedido de renovação
junto à CAPES três meses antes do início do novo ano letivo e enviamos os documentos
necessários (formulários, relatório de desempenho, e pareceres dos orientadores). Esta etapa
ocorre normalmente até o mês de Abril, para os doutorandos que iniciam o período acadêmico
em Agosto, ou em Maio para os que pesquisam em universidades onde o ano letivo tem início
em Setembro. É importante ressaltar que os estudantes não são autorizados a fazer esta
solicitação com antecedência maior que os três meses, conforme orientado pela CAPES.
Este ano porém, até a presente data, muitos bolsistas ainda se encontram sob a expectativa da
renovação. A situação é especialmente preocupante porque a última trimestralidade recebida pela
CAPES se encerra no próximo mês, Julho de 2016. Sendo assim, caso algumas bolsas não sejam
renovadas, dificilmente teremos tempo hábil para solicitar recurso e/ou auxílio dos
departamentos de pesquisa locais antes que nossos recursos financeiros se esgotem. Estamos,
portanto, a um mês e meio do esgotamento do nosso financiamento atual e ainda sem ter
conhecimento sobre o rumo que tomarão os nossos processos no próximo ano. A resposta que
obtivemos da CAPES quanto a este atraso é que, segundo o Manual do Bolsista, as solicitações
dos bolsistas devem ser enviadas com 90 (noventa) dias de antecedência para que haja tempo
hábil para a avaliação por parte da CAPES. Segundo a técnica Roberta Bandeira Rosa, isso
significa que a CAPES terá até o início do próxio ano letivo, ou seja, até o esgotamento total dos
nosso salário trimestral, para emitir um parecer sobre a renovação das bolsas. Diante disto, como
os bolsistas manterseão durante o período de recurso? Como será possível negociar alternativas
com os respectivos departamentos enquanto não haverá recursos para cobrir necessidades básicas
como despesas com moradia, alimentação, dentre outros?
Ao mesmo tempo, temos notícias de que alguns estudantes estão tendo seus pedidos de
renovação negados, sob justificativas gerais e supérfluas em pareceres que não sāo sequer
assinados por um consultor. Por exemplo, há consultores alegando pouco potencial de inovação
em projetos já aprovados em anos anteriores e que não sofreram modificações até o presente.

Por conta desta situação, pedimos o apoio da ANPG na cobrança junto à CAPES por agilidade e
coerência no processo de renovação das bolsas de doutorado pleno no exterior. No mais, nos
colocamos à disposição para esclarecer possíveis questões quanto à nossa situação atual.
Agradeceríamos imensamente o apoio da Associação, e aguardaremos um retorno quando
possível.
Atenciosamente,
Bolsistas de doutorado pleno (CAPES/Ciência sem Fronteiras) nos Estados Unidos da América.
Nome do Bolsista

o
N
Processo

Email

Fernanda Campos da Cruz
Rios

11935138

fernandacamposdacruzrios@gmail.com

Fernanda Rocha de Oliveira

12016136

rocha3@hawaii.edu

Francisco Silvio Pinheiro
Dantas

13708139

francisco.s.p.dantas@gmail.com

Valdir Cristovao Barth
Junior

13433130

valdir.barth@rutgers.edu

Lucas Franco Colusso

13544136

colusso@uw.edu
lucascolusso@gmail.com

Juliana Maria Bubna
Popovitz

13356135

popovitz@jhu.edu

Cristiano E. Rodrigues Reis

13252135

rodri499@umn.edu

Raphael Petegrosso

13250132

peteg001@umn.edu

Patricia de Toledo Basile

13180134

pdb2df@virginia.edu
arqpatriciabasile@gmail.com

Leandro Facchinetti

13477/137

lfacchi2@jhu.edu

Beatriz Akemi Mizoguchi

12996130

biakemi@iastate.edu

Gustavo David Stahelin

13761137

anjobio@gmail.com

Anna Paula Galvao
Scheidegger

12979139

anninha_pgs@hotmail.com

Mauricio Braun Chagas

13657135

mb14s@my.fsu.edu

Larissa Marinho Eglem de
Oliveira

13428136

eglemfiles@gmail.com

Pedro Menchik

13198130

pm545@cornell.edu

Lívia Palmerston Mendes

13547135

livitaa@gmail.com

Caio Duarte Diniz Monteiro

11886137

caioduarte.diniz@tamu.edu

Stephano Papadopoli Tonelli
Piva

13379135

spapadop@andrew.cmu.edu

Júlio Hoffimann Mendes

13375130

juliohm@stanford.edu

Paulo Alexandre Regis

13184130

regisin@gmail.com

Nathália Araujo

13137131

n.vitoria.araujo@gmail.com

Vanessa Simoes Dias de
Castro

1211137

vanessadias@ufl.edu

Raquel de Oliveira Rocha

9138137

raquelrochabio@gmail.com

Natalie Vaisman

13127136

natvaisman@yahoo.com.br

Lais Araújo Coelho

1191136

lali.araujo@gmail.com

Marcelo Jun Sakiyama

13603132

jun.sakiyama@hotmail.com

Livia Catão Cartaxo
Loureiro

13541137

loureirolila@gmail.com

Luiz Gustavo Sant'Anna
Malkomes Muniz

13573136

gustavo.muniz@gmail.com

Tássia Penha Pereira

13392131

tassiapenha@gmail.com

Rafael Braz Rebouças
Lourenço

13220136

rafa.br.lourenco@gmail.com

Fernanda Delbuque Guerra

13685139

ferdelbuque@gmail.com

Natasha Ruschel Soares

13134132

natasharuschel@hotmail.com


Rubens Goncalves Salsa
Junior

11952130

rubens.salsa@gmail.com

Daniel Ferreira Gomes
Costa

13275/135

dfgcosta@outlook.com

Cassio Mendes Fontes

11885130

cassio.fontes@duke.edu

Aline D avila Gabbardo

12933139

alinegabbardo@yahoo.com.br

André C. S. Longobardi

12962/139

longobardi.andre@yahoo.com

Renato F. Evangelista

18644/120

renato.feeq@gmail.com

Natasha P. Medici

13132130

natasha.medici@stonybrook.edu

Iris Correa das C. linck

13141139

iris.linck@ucdenver.edu

Vera Luiza Wendler Bosco

13447130

vera.w.bosco@ou.edu

Luísa Becker Bertotto

13554131

luisabbertotto@gmail.co
m

Tamara Guimarães Bucalo

13389130

tamygb@gmail.com

Luiza Superti Pantoja

13579134

luiza.pantoja@gmail.com

Diogo F. Pacheco

0544132

diogofpacheco@gmail.com

Gabriel Coutinho S. Ferreira

13713132

gferreir@cs.cmu.edu

Bruno Pereira de Carvalho

13044133

brunocarvalhoufg@gmail.com

Murilo Massaru da Silva

12034134

murilomassaru@gmail.com

Luiz Felipe Ungericht

13570137

lfungericht@ufl.edu

Antonio A. Meira Neto
Vanessa Moreira C.
Fernandes

18621120

13443135

aamneto@email.arizona.edu
vanessamoreiracf@gmail.com

Natasha Picciani de Souza

13130137

natasha.picciani@gmail.com

Eber A. S. Beck Jr.

13520130

eberbeckjr@gmail.com
ebeckjunior@kumc.edu

Adriano C Canolla

12923133

adrianocanolla@gmail.com

Joana Elisa da Rocha

1011138

joanaelisa21@yahoo.com.br

