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Tamara Naiz: Oportunidade de pensar 
que projeto queremos para o Brasil

Este ano de 2016 foi conturbado para o povo 
Brasileiro, pois já se iniciou em meio a uma crise 
econômica e política que foi se agravando com 
o passar dos meses e culminou hoje numa crise 
institucional generalizada. 
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A grave crise de Estado e demais instituições democráticas 
de direito, pela qual atravessa o país hoje, foi iniciada com a 
deposição da presidenta Dilma Roussef, num processo escuso 
e sem crime comprovado promovido pela elite entreguista 
brasileira e pelo capital forâneo. A deposição de Dilma deu 
a oportunidade para se iniciar a recolocação do Brasil em 
um novo patamar de relação com o capital estrangeiro: o de 
subordinação e entreguismo, leiloando os recursos nacionais! 
De modo geral, a academia se colocou em defesa da nossa 
jovem democracia, defesa essa que se mantém e se estende 
às demais instituições do Estado brasileiro fortalecidas no 
período democrático, como: os ministérios da Ciência e 
Tecnologia (MCTI), da Educação (MEC) e agências de fomento 
como Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Além 
disso, ainda permanece a defesa pela universidade publica 
gratuita e de qualidade, fundada no alicerce Ensino, Pesquisa 
e Extensão.
 
Michel Temer assumiu a presidência da República interinamente 
e com seu (des)governo deixou transparecer suas (más) intenções 
para com a ciência brasileira, a começar pela gravíssima extinção 
do MCTI, promovendo uma descaracterização desse Ministério ao 
fundi-lo com as Comunicações, passando ainda pelo desligamento 
do supercomputador brasileiro no LNCC (Laboratório Nacional de 
Computação Científica) alegando falta de dinheiro para pagar a 
conta de energia. Promoveu também cortes de verbas, cortes de 
bolsas, até a extinção da secretaria de popularização da ciência e 
o rebaixamento do papel do CNPq na hierarquia do novo MCTIC. 

É sintomático que já em seu primeiro dia de governo interino 
Michel Temer tenha extinto o Ministério da Ciência, pasta 
do Governo Federal, criada em 1985 como parte do processo 
de redemocratização, mesmo em meio a essa profunda crise 
política. Esse governo tem assumido uma postura reacionária 
e violenta, partindo para o “tudo ou nada” para aprofundar a 
implementação de uma ordem neoliberal e conservadora no 
Brasil, pois sabe-se que tal projeto não passou e não passaria 
pelo crivo popular, que tem demonstrado nas urnas não desejar 
a volta de um período de poucos direitos sociais, poucas 
políticas públicas e de entrega do patrimônio natural brasileiro.
Diversos retrocessos se seguiram desde a posse de Temer e sua 
política neoliberal de redução do papel do Estado como condutor 
do desenvolvimento nacional, o que tem demonstrado seu 
impacto direto na ciência nacional e na vida dos pesquisadores. 

Vejamos algumas das medidas do governo para 
Ciência e Educação: : 

1) propostas que tramitam no Congresso Nacional, com o apoio 
do MEC de cobranças de mensalidades, taxas e serviços nas 
Universidades públicas; 

2) mudanças na legislação do petróleo que diminuem a 
participação das Estatais e sua remuneração, de onde vem 
expressiva parte dos investimentos em CTI no Brasil. Além das 
propostas de venda de diversas riquezas nacionais como o 
Aqüífero Guarani; 

3) Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de gastos 
que tramitou na Câmara e no Senado (com o número 241 e 55, 
respectivamente). Essa PEC pode enterrar a ciência e a pós-
graduação brasileira porque além de reduzir os investimentos 
em educação, não permite a garantia de que haverá quaisquer 
recursos para a ciência brasileira, já que o gasto na área é 
considerado de natureza discricionária, de modo que o governo 
federal não será obrigado a investir nada em CTI, não é difícil 
imaginar que os investimentos na área ficarão relegados ao que 
sobrar depois dos gastos de natureza obrigatória. 

4) proposta de reforma da previdência aprovada no Congresso 
Nacional que coloca em prática o fim da aposentadoria integral. 
Isto porque só quem contribuir por 49 anos de idade terá direito 
a ela. Essas novas regras da previdência afetam diretamente os 
pós-graduandos e pesquisadores, que dedicam em média 6 
anos entre estudos do mestrado e doutorado e nesse tempo não 
temos contribuição previdenciária a não ser que seja autônoma. 
Com as novas normas uma pessoa que decida fazer pós-
graduação só poderá se aposentar com rendimento integral por 
volta dos 75 anos de idade – uma injustiça para quem dedicou 
um tempo precioso da sua vida para a pesquisa brasileira, 

5) Medida provisória de terceirização que tem por objetivo 
flexibilizar a terceirização de toda e qualquer atividade laboral, 
permitindo, inclusive a contratação de terceirizados para 
atividades fins, tornando possível a contratação de professores 
terceirizados nas Universidades e institutos, ao invés de 
concursos públicos, ja existem diversos estudos e dados que 
comprovam que a liberação ilimitada da terceirização aumenta 
o subemprego, reduz os salários e coloca em risco a vida dos 
trabalhadores/as.

Estes acima são apenas alguns exemplos que evidenciam que no 
projeto governamental em curso não ha espaço para a ciência e 
educação. Muitas perguntas podem ser feitas, entre elas: Qual o 
espaço para a ciência nesse projeto em curso? Qual o papel da 
ciência, tecnologia e inovação num novo e sustentável projeto 
de desenvolvimento nacional?
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Pesquisadores e cientistas brasileiros têm denunciado 
o imenso retrocesso que significam tais medidas. Nas 
universidades, laboratórios, ruas e redes apresentamos 
nosso descontentamento e luta em defesa do Estado 
democrático, dos direitos sociais e dos investimentos 
no desenvolvimento, como nas políticas para a ciência 
e educação.
 
Apesar do cenário difícil, no primeiro semestre de 2016 
tivemos algumas vitórias pontuais para a ciência e para 
os pós-graduandos brasileiros, entre elas a aprovação 
do Marco Legal da CTI, a portaria do MEC que institui 
medidas afirmativas nas Universidades Federais e a nova 
legislação que facilita a revalidação de diplomas obtidos no 
estrangeiro. É importante, mesmo que tímidas, evidenciar 
as vitórias, pois elas são fruto de nossa luta constante 
por melhores condições de pesquisa, por direitos, pelo 
fortalecimento da ciência brasileira e por um novo projeto 
nacional de desenvolvimento. Destacar as vitórias contribui 
na compreensão de que a luta social transforma a vida e as 
possibilidades de futuro das nosso povo!
 

2017 um ano para organizar a resistência 
popular e superar a crise 

Em meio a esse cenário complexo a necessidade das 
lutas sociais se reafirma. A luta política e as mobilizações 
sociais terão papel cada vez mais importante e decisivo 
para barrar a ofensiva em curso e abrir perspectivas 
para superar os retrocessos e a crise que atravessamos.
 
É justamente diante da crise que devemos 
identificar as oportunidades de superação das 
mesmas. O povo brasileiro avança na crise, essa é 
uma oportunidade de pensar no futuro, de pensar 
que projeto queremos para o Brasil, identificando, 
inclusive as insuficiências no ciclo que se encerra. 

O Brasil é um país abundante em recursos naturais e 
humanos, nossa população é jovem, inventiva e criativa.
Todavia, um povo que não investe em CTI pode estar 

sujeito a uma nova condição colonial, tornando-se dependente de 
tecnologias estrangeiras, entre outros pontos. Estas são justificativas 
inquestionáveis para se investir em Educação, Ciência, Tecnologia e 
Inovação.
Sabemos que atualmente encontramos problemas e entraves de 
toda ordem no Brasil, o governo ilegítimo, alem de não conseguir 
apresentar uma saída para as crises crescentes as aprofunda, 
atacando até os mínimos direitos sociais garantidos em 1988, com 
a Constituição vigente, e leva o país a uma grave crise institucional. 
Mesmo a democracia formal burguesa que conhecemos não é 
respeitada, num cenário como este nos cabe antes de tudo a 
resistência, a defesa das instituições democráticas e a preparação 
para a construção de um novo ciclo de mudanças mais profundas, 
de uma democracia realmente popular.
 
É preciso que as forças progressistas caminhem para uma 
unidade programática maior, que sejam capazes de lançar luz 
sobre o futuro, que dêem esperanças ao povo e que recoloque a 
necessidade da continuidade dos avanços sociais. Construamos 
um novo projeto nacional com seu centro num desenvolvimento 
em novos patamares, de modo sustentado e soberano que 
distribua renda, combata desigualdades e injustiças, gere 
oportunidades e que seja democrático de fato.

Por tanto, em 2017 “é preciso estar atento e forte”, vigilantes e 
mobilizados contra os grandes retrocessos, acumulando forças 
para construção de um novo ciclo virtuoso para o povo e para a 
ciência brasileira. Vamos continuar lutando pelas mudanças que 
o Brasil precisa! Essas mudanças devem vir da decisão popular! O 
povo deve ter certeza de que somente ele deverá decidir os rumos 
desse país! É assim que superaremos a crise institucional instalada.

Em 2017 vamos à luta por:
1. Eleições diretas já para presidência da Brasil; 

2.Em defesa da democracia e contra o Estado de exceção;

3. Em defesa dos direitos do povo, dos interesses do Brasil e contra as 
antirreformas neoliberais;

4. Combate à corrupção em todos os níveis e poderes; 

5.Em defesa dos investimentos em educação pública, gratuita e de 
qualidade;

6. Em defesa dos investimentos na CTI como estratégia de superação 
da crise;

7. Melhores condições de Pesquisa. 

Tamara Naiz, presidenta da ANPG
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A reunião de diretoria da ANPG realizada no dia 6 de novembro 
de 2016 definiu Fóruns e Grupos de Trabalho com temas 
importantíssimos e que permeiam a pós-graduação.

Conheça!

Fórum Nacional de Pós-graduandos em Saúde

Participam deste grupo: Dalmare Anderson (UFS), diretor de 
saúde da ANPG, Márcio Cristiano de Melo (UNICAMP), Rafael 
Agostini (FIOCRUZ) e Layse de Souza (UNIOESTE)

Em 30 anos, a ANPG sempre manteve intransigente na defesa da educação e da ciência brasileira, acumulando vitórias e reconhecimento 
dos pós-graduandos.

A nova diretoria que mantém como presidenta Tamara Naiz e o vice-presidente Cristiano Flecha segue agora na busca por melhores 
condições para a realização das pesquisas e por mais direitos para aqueles que cotidianamente se dedicam ao desenvolvimento de 
nosso País.

O evento de posse aconteceu no dia 4 de novembro de 2016 na Sala do Estudante na Faculdade de Direito São Francisco e contou com 
autoridades do Brasil inteiro.
Após a pose, no dia 5 de novembro aconteceu também um seminário de gestão e a reunião da diretora. Os assuntos que permearam 
foram: O desmonte do Estado brasileiro e atuação dos movimentos sociais e os desafios da pós-graduação brasileira no próximo período.

Posse da nova diretoria 
ANPG 2016-2018

Fórum e Grup os de 
trabalho ANPG para 2017

Fórum de Educação Básica

Participam deste grupo: Carina Cunha (UFF) e Rívia Santos 
(UESC),
Fórum de Divulgação Científica
Participam deste grupo: Ana Pimentel (FIOCRUZ), Phillipe 
Pessoa (USP), Jorcemara Matos Cardoso (UFSCar), Marlon 
Ribeiro (UNIFESP), diretor de Ciência e Tecnologia da ANPG, 
Celso Ricardo e Caldeira Rêgo, Diretor Acadêmico e Científico 
da ANPG.

GRUPOS DE TRABALHO

Assédio na pós-graduação

Participam deste grupo: Clara Lima (UFBA), diretora da ANPG, 
Ana Carloina Radd (PUC-RJ), diretora de Mulheres da ANPG, 
Raísa Vieira (UFG), diretora da ANPG, Natália Dias (USP), Ana 
Sanchez (USP) e Alice Pina (UFRJ), diretora da ANPG.

Direitos dos Pós-graduandos

Participam deste grupo: José Martins (UNISUL), diretor da ANPG, 
Adam Ferreira (UNESP), diretora da ANPG, Gabriel Nascimento 
(USP), diretor da ANPG, Tuani Augusto (USP- São Carlos), diretora 
da ANPG, Aline Franco (USP), diretora da ANPG e Eudes Vitor 
(PUC-SP), diretor de Direitos dos pós-graduandos da ANPG.

Estudantes migrantes

Participam deste grupo: Filipe Fernandes (UNISUL), Flávio 
Franco (UFBA), diretor de relações internacionais da ANPG e 
Vera Gers (MACKENZIE).
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Sob pressão, Governo Temer devolve 1,7 
bi da C&T à fonte 100 do Tesouro

Essa vitória mostrou a importância da união e 
articulação da comunidade científica. A ANPG está 
atenta e em luta para que esses recursos sejam de 
fato aplicados e sem cortes, garantir as bolsas e a 
continuidade dos investimentos previstos

Dilatação de prazo para reconsideração 
do acúmulo de bolsas Capes e FNDE

Como resultado das negociações da ANPG com o 
Capes, as pró-reitoras de pesquisa e as pós- graduações 
receberam um ofício circular sobre a prorrogação de 
prazo. Nele a Capes concede um maior tempo para 
reconsideração nos casos de acúmulo de bolsas e para 
o pagamento do mesmo. A ANPG está atenta desde o 
primeiro comunicado referindo-se à auditoria interna 
da CGU, inclusive com exigência de resposta individual 
as alegações dos pós-graduandos, caso a caso. Embora 
a possibilidade de devolução da bolsa de menor valor, 
a não inclusão de pós-graduandos notificados no 
CADIN, a não suspensão de bolsas ativas no momento 
e dilatação dos prazos concedidos sem multas e 
encargos gerados no bojo das negociações, a entidade 
continua vigilante. 

Aprovada nova regulamentação para 
revalidação e reconhecimento de 
diplomas estrangeiros

Em pauta pela ANPG, nos últimos anos, a nova 
resolução do CNE para regulamentação da revalidação 
e reconhecimento de diplomas estrangeiros foi 
assinada hoje pelo Ministro da Educação Mendonça 
Filho. Batalhamos por esta nova regulamentação, 
contribuímos com sua construção e em debates do 
texto base e em parâmetros que aferissem mais 
agilidade, transparência e garantias de qualidade 
neste processo

Vitória da ANPG e FOPROP: mais prazo para 
empenhar os recursos do PROAP

Vitorias da ANPG e Foprop: restituição de 75% dos recursos do 
PROAP que tinham sido cortados e prorrogação dos prazos para 
empenho dos mesmos. 

Por meio de manifestações e reuniões: o Programa de Doutorado 
Sanduíche no Exterior (PDSE) foi relançado!

Bandeira histórica da ANPG, as açõs aformativas 
na pós- graduação são hoje realidade 

A entidade já vinha discutindo isso desde antes de 2014, mas foi 
no 24o Congresso Nacional de Pós-Graduandos que essa pauta foi 
definida como uma das bandeiras para o período que se seguiu 
e no começo de 2016 as ações afirmativas na pós-virou viraram 
realidade!

Após pressão da ANPG, CAPES restitui 30% das 
bolsas suspensas com o fechamento do SAC para 

novos bolsistas
 
Restituição de 3475 das 7408 bolsas no país (mestrado, doutorado 
e pós-doutorado) que haviam sido suspensas por terem sido 
consideradas pela agência como “ociosas após o fechamento do 
mês de março” deste ano. 

Vitórias e conquistas
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PLS acompanhadas pela ANPG

PL de licença maternidade (PL 3012/2015 de 
autoria de Alice Portugal PCdoB-BA)

Ementa: dispõe sobre a prorrogação dos 
prazos de vigência das bolsas de estudo 
concedidas por agências de fomento para 
proteção às mulheres bolsistas em função de 
maternidade.

Já passou pela Comissão de Educação e está 
na comissão esperando o parecer do Relator 
na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
(CMULHER). O projeto também passará pela 
Comissão de Seguridade social e Família, 
Comissão de Finanças e Tributação e em seguida 
pelas de Constituição e Justiça e Cidadania.

PL de bolsas (PL 4559/2016 de autoria de 
Lobbe Neto PSDB-SP)
 
Emenda: dispõe sobre o reajuste anual das 
bolsas concedidas pelos órgãos federais de 
apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa.
O projeto já passou pela pela Comissão de 
Educação e foi apreciado pela Comissão de 
Ciências e Tecnologia e agora seguirá para a 
Comissão de Finanças e Tributação, depois pra 
de Constituição. A ANPG fez uma campanha 
em novembro de 2016 na qual colheu mais 
de 2500 assinaturas. Esse baixo assinado 
foi entregue para a presidenta da Comissão 
de Finanças e Tributação Simone Morgado 
(PMDB/PA) pelo secretário geral da entidade, 
Gabriel Nascimento.

PL de assistência estudantil (PL 1270/2015 
de autoria de Orlando Silva PCdoB/SP).
 
Emenda: dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - PNAES.
Foi apensando ao PL 1434/2011 e está para 
apreciação do plenário da câmara.

PL de ações afirmativas na pós-graduação (PL 2890/2015 de autoria de Davidson 
Magalhães PCdoB/BA - presidente da Frente parlamentar mista em defesa da 
pós-graduação e da ciência).
 
Emenda: dispõe sobre a reserva de vagas para o ingresso na pós-graduação nas 
universidades e instituições federais de ensino superior e dá outras providências.
O PL foi apresentado no final do ano passado e precisa passar pela Comissão de 
Educação.

PL de seguridade (PL 2950/2015 de autoria de Davidson Magalhães PCdoB/
BA - presidente da Frente parlamentar mista em defesa da pós-graduação e 
da ciência).
 
Ementa: Altera o art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 11 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para incluir o bolsista como segurado 
obrigatório do Regime Geral de Previdência social.
O PL foi apresentado ao plenário no final de 2015 e apensado ao PL 6894/2013. 
A seguir encaminhando para a coordenação de Comissões permanentes. 

Atuação da 
ANPG no
Congresso

1. Anpg em Brasília

Diretores de diferentes Estados da ANPG conversaram com a 

equipe do Deputado Marcos Soares, relator do PL de Reajus-

tes de bolsa na Comissão C&T.

2. Convocação

ANPG trabalhou incessantemente em suas redes sociais e 

convocou todos os pós-graduandos a assinarem o abaixo-as-

sinado pelo PL de reajuste de bolsas
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Ciência Mobilizada
Na luta por mais direitos

ANPG se posiciona contra a precarização do 
trabalho

Movimentos de estudantes contra a PEC55 Diretores da ANPG no Rio de Janeiro contra a 
PEC55

Chamada para a caravana do dia 29 de 
novembro contra a PEC55

Manifestações em Minas Gerais contra a 
PEC55

t

Convocação para o Dia 29 contra a PEC55 Contra as mudanças do ensino médio  Aula pública em Porto Alegre, RS

Manifestação Fora Temer em São Paulo Campanha volta MCTI Diretores da ANPG marcham contra a PEC55
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Com o tema “Pós-Graduandos em Defesa da Democracia, 
para Superar a Crise e Conquistar mais Direitos”, o 25º 
Congresso Nacional de Pós-Graduandos, realizado 
entre 10 e 12 de junho, na UFMG, contou com uma rica 
programação, com diversos debates, mostra científica, 
ato político e aprovação de propostas para o próximo 
período.
 
O evento contou com mais de 600 pessoas e em seu 
encerramento foram definidos os rumos da associação 
nos próximos anos. Ao todo, foram encaminhadas 16 
moções, votadas por 284 delegados. Dentre elas o 
repúdio à pauta retrógrada da Câmara dos Deputados, à 
fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação 
com o das Comunicações, ao machismo e assédio nas 
universidades. A ANPG fez uma moção ainda em defesa 
da educação pública de qualidade e por uma associação 
estudantil forte, capaz de barrar os retrocessos da 
“Ponte para o futuro”, programa do governo interino, 
que, entre outras coisas, indica o corte de bolsas e a 
cobrança de mensalidades na pós-graduação.

Entre as propostas apresentadas no 25º 
Congresso estão a construção de um dia 
nacional de mobilização contra a extinção do 
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, 
a defesa de 2% do PIB de investimento 
para essa área e o reconhecimento da bolsa 
como direito do pós-graduando. A proposta 
mais forte foi elaborada em forma de uma 
carta final, em que a ANPG se contrapõ e 
ao programa de retrocessos representado 
pelo governo interino de Michel Temer. 
“Em outros períodos de desestabilização 
democrática, a comunidade científica reagiu 
e resistiu”, diz o documento.

Na XXV Congresso também ocorreu uma 
Mostra Científica que contou mais de 300 
trabalhos inscritos e foram selecionados 70.

Para Tamara Naiz, presiden-
te reeleita da ANPG, o 25º 
CNPG foi muito representativo, 
porque elegeu 863 delegados 
de todas as regiões do Brasil: 
do Amapá ao Rio Grande do Sul. 
Esse número representa quase 
300 mil pós-graduandos, que 
foram eleitos de forma indireta 
nas instituições.
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vem aí
Acompanhe os próximos eventos da ANPG

Produção: ANPG
Diagramação: João Vitor Alfieri

V Salão Nacional de Divulgação Científica 
durante a 69ª Reunião Anual da SBPC

Os Salões Nacionais de Divulgação Científica 
têm como objetivo principal a promoção da 
divulgação científica, da cultura nacional e 
a integração entre estudantes, professores, 
pesquisadores e comunidade em geral e 
busca aproximar a produção do conhecimento 
acadêmico da realidade social brasileira.
 
O V Salão Nacional de Divulgação Científica da 
ANPG tem o tema Para quem serve a ciência: a 
avaliação dos impactos da ciência na sociedade, 
no qual serão promovidas discussões sobre 
os impactos da pesquisa científica no Brasil, 
promovendo ou não a transformação da 
realidade e mudança na vida das pessoas, se 
gera impactos sociais, regionais, econômicos e 
políticos na sociedade brasileira.

II Seminário de Formação de Pós-
graduação em Saúde

O documento final da 15ª Conferência Nacional 
de Saúde apresenta como indicação para a 
Ciência e Tecnologia em Saúde o seguinte 
encaminhamento:“Ampliação do investimento em 
ciência e tecnologia em áreas estratégicas da saúde 
(produção de medicamentos, desenvolvimento 
dos componentes humanos do cuidado, entre 
outras), tendo em vista a importância da temática 
para soberania e o bem estar nacional.

Neste sentido, de fortalecer o processo de debates 
e de espraiar a atuação do Fórum Nacional de 
Pós-graduandos em Saúde, o II seminário vem 
com o compromisso de articular a relação com os 
estudantes da graduação e pós-graduação da área 
e movimentos de saúde que participaram deste 
importante evento do calendário científico do país.

1 Encontro de Mulheres Pós-graduandas 
da ANPG

O I Encontro de Mulheres Pós-Graduandas da 
ANPG visa debater os desafios para o ingresso 
e a formação de mulheres na pós-graduação e 
os insistentes limites impostos pela condição 
de gênero na atividade de pesquisa e no âmbito 
da academia. Esses debates são importantes 
para diagnosticar os entraves gerados pela 
reprodução, pela academia e centros de pesquisa, 
de critérios avaliativos que tem os parâmetros e 
valores masculinos como majoritária referência.

Tema : Avaliação dos impactos da ciência na sociedade. Tema: “Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS

Data: 16 a 22 de julho de 2017 Data: 16 a 22 de julho de 2017

Data: Junho de 2016

Local: Belo Horizonte, na UFMG Local: Belo Horizonte, na UFMG

Local: A definir


