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41 CONAP – Em defesa da Ciência no Brasil e pelos di-
reitos das pós-graduandas e pós-graduandos

Nos dias 24 e 25 de no-
vembro de 2017 aconteceu 
em São Luís, MA, o Conselho 
Nacional de Associações de 
Pós-Graduandos para sua 41 ° 
reunião.  O evento contou com 
a particiapação de mais de 60 
APGs, além de diretores da 
Associação Nacional dos Pós-
-Graduandos e convidados.

O tema do 41º CONAP foi 
“Pós-graduandos em defesa 
da Ciência e do Brasil! Pug-
nar pela democracia, superar 
a crise e conquistar direitos” e 
teve o objetivo de congregar 
as Associações de Pós-Gra-
duandos (APGs) de todo o 
país para discutir sobre a im-
portância dos estudantes de 
pós-graduação na produção 
científica do país e os direitos 

que são pertinentes a eles, 
além da necessidade de refor-
ço de investimentos em pro-
gramas para o setor, a fim de 
criar um ambiente cada vez 
propício para o livre desenvol-
vimento da pesquisa científica 
e tecnológica no Brasil. 

A edição foi aberta com 
uma mesa magma com o 
mesmo tema do Conselho 
que contou com a presença 
de Tamara Naiz -presidenta 
da ANPG (Associação Nacio-
nal de Pós-graduandos, Cris-
tiano junta – vice-presidente 
da ANPG, Alex Oliveira – pre-
sidente da FAPEMA – Funda-
ção de Amparo a Pesquisa do 
MA, David Teles – Secretario 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do Maranhão, Cinthya 

Carvalho – Conselheira da 
SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência), 
Jhonatan Almada – Reitor 
do IEMA (Instituto de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão), Valter Cana-
les – Vice-reitor da UEMA 
(Universidade do Estado do 
Maranhão), Agenor Almei-
da Diretor executivo e Reitor 
exercício do IFMA (Instituto 
Federal do MA), Alan Kar-
dec – Pró-Reitor de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação, 
Representando a reitoria da 
UFMA, Fabiola Loguercio 
– Diretora da executiva da 
UBES – União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas e 
Lucas Matos – presidenta da 
UEE/Maranhão – Presidente 
da União Estadual dos Estu-

dantes do MA.

No mesmo primeiro dia 
aconteceu o Fórum de saú-
de, que debateu as pautas: 
defesa do SUS, a implemen-
tação de temas de saúde no 
ensino básico, saúde mental, 
entre outros, e o Forúm de 
Educação Básica, onde foram 
discutidas pautas importan-
tes como o programa Escola 
sem Partido, pensamento crí-
tico, PIBID e o Plano Nacional 
de Educação. Ainda no dia 
24 também foi apresentado 
a campanha da previdência 
craida pela ANPG.

No dia 25 de novembro 
aconteceu a plenária final. Na 
ocasião foi anunciado a troca 
na vice-presidência. O pós-

-graduando Cristiano Jun-
ta que particpou da ANPG 
por 8 anos deixa o cargo e 
quem assume é Márcio Cris-
tiano de Melo, da Unicamp. 
Também foi realizado a leitu-
ra do Documento de Direitos 
e Deveres dos Pós-Graduan-
dos e apresentada as pro-
postas de alterações , que 
foram colocadas à votação 
para os delegados. A plená-
ria aprovou a Carta de São 
Luís, documento que pede 
mais atenção para Ciência e 
tecnologia brasileira, além de 
demais moções. 

Você pode conferir os do-
cumentos acessando o site 
da anpg: www.anpg.org.br
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ANPG vai à Brasília em sua
Jornada de Lutas

Nos dias 27 e 28 de mar-
ço de 2018 a diretoria da 
ANPG e mais estudantes de 
pós-graduação estiveram em 
Brasília para ações que re-
forçam as pautas defendidas 
pela entidade.

A primeira ação foi uma 
blitz dentro da Câmara dos 
Deputados para pressionar 
o andamento de Projetos de 
Lei que já circulam na casa, 
entre eles o de reajuste de 
bolsas e de ações afirmativas.

Na Câmara dos Deputa-
dos a ANPG apresentou a PL 
de assistência estudantil, de 
ajuste de bolsas e mostrou 
a questão da importância da 
Previdência para os pós-gra-
duandos. Eles falaram com 
o Deputado Orlando Silva 
(autor da PL 1270/15 de as-
sistência estudantil), e as 
Deputadas Jô Moraes, Alice 
Portugal, Margarida Salomão 
e Luciana Santos.

Já o segundo dia ficou 
marcado por um Ato simbóli-
co realiazado na frente do Pla-
naldo em defesa da Universi-
dade pública, contra cortes, 
desinvestimento na pesqui-
sa científica e sucateamento 
das universidades. Além de 
reforçar o pedido por justi-
ça para a vereadora Marielle 
e Anderson e em memória 
do estudante secundarista 
Edson Luís, assassinado por 
policiais militares, durante 
um confronto no restaurante 
Calabouço, centro do Rio em 
1968.  Os estudantes estavam 
segurando faixas e fizeram 
uma revoada de balões, que 
demonstravam a importância 
da Ciência brasileira ter res-
paldo público para alcance 
“vôos maiores”.

A presidenta da entidade, 
Tamara Naiz, também refor-
çou em seu discurso que os 
alunos da pós-graduação 
representam 90% das pes-
quisas feitas no país e que é 
imperativo para fortalecer o 
Brasil e combater as desigual-
dades um maior investimento 
na ciência e tecnologia.

Conheça as PLs
PL de Bolsas (PL 4559/2016) 

– autoria do deputado Lobbe 
Neto / PSDB – SP

O projeto de caráter termi-
nativo dispõe sobre o reajuste 
anual das bolsas de pesquisa. 
O PL garante um mecanismo 
por lei ( baseado no INPC), 
o qual permitiria a valoriza-

ção da bolsa de pesquisa ( 
R$ 1500,00 para mestrado e 
R$ 2200,00 para doutorado) 
que já está desvalorizada em 
65% desde seu último rea-
juste em 2012. Tramitação: 
Aprovado já nas Comissões 
de Educação e de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 
Informática. Agora está espe-
rando relatoria na Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Câmara.

PL de Ações Afirmativas 
(PL 2890/2015) – autoria de 
Davidson Magalhães / PC-
doB – BA  

O projeto dispõe sobre a 
reserva de vagas para o in-
gresso na pós-graduação e 
ainda precisa passar pela co-
missão de Educação da Câ-
mara de Deputados. Impor-
tante PL que democratiza por 
lei o acesso a pós-graduação 
no Brasil.

PL de seguridade (PL 
2950/2015) – autoria de Da-
vidson Magalhães / PCdoB 
– BA  

O projeto dispõe sobre a 
inclusão do bolsista de pós-
-graduação como assegura-
do obrigatório do Regime 
Geral de Previdência Social.  
PL garante o direito da se-
guridade social para nós que 
atrasamos em cerca de seis 
anos a nossa entrada no mer-
cado de trabalho para desen-
volver a pesquisa nacional. 
A inclusão dos bolsistas 
na categoria de segu-
rados obrigatórios da 
Previdência Social 
permitirá que tenha-
mos a cobertura fi-
nanceira na hipótese 
de ocorrência, entre 
outros, dos eventos 
de doença e mater-
nidade, além, é claro, 
da contagem do tempo 
de dedicação exclusiva 
ao estudo e pesquisa para 
efeito de aposentadoria. Tra-
mitação: Foi apresentado ao 
plenário e apensado ao PL 
6894/2013 e posteriormente 
encaminhado para coordena-
ção de Comissões Permanen-
tes. 

PL de Assistência Estu-
dantil (PL 1270/2015) – auto-
ria de Orlando Silva / PCdoB 
– SP

O projeto dispõe sobre o 
Programa Nacional de Assis-
tência Estudantil – PNAES. 
E estende o direito de As-
sistência Estudantil para 

os pós-graduandos. O PL 
permitirá a permanência de 
uma parcela maior dos pós-
-graduandos dentro da uni-
versidade através de políticas 
como restaurante universitá-
rio, casa de estudante entre 
outros… em um cenário com 
menos de 50% dos pós-gra-
duandos hoje em dia são 
bolsistas e número de evasão 
crescente.

PL dos fundos patrimo-
niais (PL 158/2017) – autoria 
da deputada Bruna Furlan / 
PSDB – SP  

Permite a criação de fundo 
patrimonial nas instituições 
federais de ensino superior. 
vinculados com recursos 
oriundos de doações de pes-
soas físicas e jurídicas a fim de 
criar uma poupança de longo 
prazo que se torne fonte re-
gular e estável de recursos.

Tramitação: matéria com 
relatoria feita pelo senador 
Agripino Maia. Aguardando 
realização de Audiência pú-
blica em data oportuna.con-
vocação de audiência publica 
com data a definir pela Co-
missão Educação, Cultura e 
Esporte, Requerimentos do 
Senador Lindbergh Farias 
(subscrito pela Senadora 
Fátima Bezerra) Senadora 
Ana Amélia
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ANPG reforça suas pautas com a Capes e MEC
A ANPG está em constante 

contato com a Capes, Cnpq, 
Mec e MCTI. Já no primeiro 
trimestre a diretoria esteve 
em reuniões importantes para 
debater pautas essencial para 
a pesquisa brasileira e a pós-
-graduação.

No dia 12 de março a presi-
denta da ANPG, Tamara Naiz, 
e a tesoureira da entidade, 
Elisângela Volpe se reuniram 
em Brasília com o secretário 
executivo adjunto do Minsi-
tério da Educação, Felipe Si-
golo para cobrar a instauração 
do Grupo de trabalho sobre a 
situação dos pós-graduandos. 
“Este grupo de trabalho já foi 
aprovado no âmbito do MEC 
desde 2015 e já chegou a ser 
criado na Capes por duas por-

tarias, mas não se efetivou. 
Cobramos a sua instalação, 
pois o seu objetivo é fazer um 
levantamento da situação só-
cio-econômica dos pós-
-graduandos brasileiros 
para subsidiar políticas 
públicas e outras ques-
tões”, contou Naiz.

Este pedido também 
foi feito no dia 28 de mar-
ço em uma reunião com 
os diretores da Capes, 
Geraldo Nunes, diretor 
de Programas e Bolsas 
no país, Alexandre Mara-
fon, Coordenação Geral 
de Acompanhamento de 
Programas e Supervisão de 
Resultados da DPB e Tarcísio 
Teixeira, Coordenação-Geral 
de Programas Estratégicos 

e Adalberto Grassi, Coorde-
nação-Geral de Desenvolvi-
mento Setorial e Institucional. 
Com a pressão feita pelos di-

retores da entidade, foi mar-
cado o primeiro encontro do 
grupo de trabalho para o dia 
27 de abril deste ano.

Nas duas reuniões a di-
retoria também apresentou 
a Campanha da Previdência 
para os pós-graduandos e 

as demais pautas como, 
por eemplo, o reajuste 
do valor das bolsas de 
pesquisa. “Reforçamos a 
importância do apoio do 
Minsitério da Educação e 
do Capes nesta luta”, dis-
se Tamara Naiz.

A diretoria da entida-
de ainda questionou a 
Capes sobre o atual Edi-
tal de bolsas de Douto-
rado Sanduíche. “Rece-
bemos muitas demandas 

questionando problemas nes-
te edital. A primeira foi sobre 
o retorno (seis meses antes), 
mas a Capes confirmou que 

não retificará isso. A segun-
da foi sobre a cobrança de 
proficiência da língua inglesa 
para países como Portugal, 
por exemplo. Neste quesito 
o órgão confirmou que esta 
é uma exigência das próprias 
universidades. Já o terceiro 
questionamento é a diminui-
ção da pontuação da profi-
ciência e sobre isso consegui-
mos marcar uma reunião para 
discutir apenas este assunto. 
Nós vimos que as notas que 
a Capes está cobrando, em 
muitos casos, são superiores 
ao padrão internacional e isto 
será debatido em breve com 
a Capes e a diretoria de rela-
ções internacionais”, contou 
o secretário geral, Vinícius 
Soares.
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“...o seu objetivo é fa-
zer um levantamento da 
situação sócio-econômi-
ca dos pós-graduandos 
brasileiros para subsi-

diar políticas públicas e 
outras questões”
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Participe do Congresso da ANPG
Com o tema Em defe-

sa da ciência, da univer-
sidade e do Brasil: o que 
é Público não se vende! o 
XXVI Congresso Nacional 
de Pós-Graduandos já tem 
local e data marcada para 
acontecer. O evento, que é 
a instância máxima de de-
liberação da ANPG, será 
realizado entre os dias 29, 
30 de junho a 1 de julho de 
2018, na Universidade de 
Brasília (UnB). O tema deste 
ano permeará as atividades 
do Congresso.

O CNPG é a instância má-
xima de deliberação da As-
sociação Nacional de Pós-

-Graduandos (ANPG) e sua 
26 ° edição terá como pau-
ta debater e deliberar sobre 
teses, moções, recomen-
dações e propostas apre-
sentadas por qualquer um 
de seus associados, assim 
como ações a serem desen-
volvidas no próximo biênio 
pela entidade e a eleição 
de sua nova diretoria. Além 
disso, será referendado as 
alterações do Documento 
de Direitos dos Pós-gra-
duandos e Pós-graduandas 
brasileiras, reformulado no 
41º CONAP. Saiba mais: 
www.anpg.org.br

Mostra Científica 
Mostra Científica do 26º 

Congresso Nacional de Pós-
-Graduandos da Associação 
Nacional de Pós Graduandos 
(ANPG) visa receber traba-
lhos acadêmicos de estudan-
tes de pós-graduação das 
mais diversas instituições de 
ensino e pesquisa do país, 
sendo estes provenientes de 
diferentes estudos, em anda-
mento ou concluídos.

Participar da mostra é boa 
oportunidade para obter cer-
tificado e publicação do resu-
mo nos anais, além de trocar 
experiências acadêmicas com 
os colegas pós-graduandos, 
e participar também do Con-
gresso da ANPG que discute 
os direitos dos pós-graduan-
dos, desenvolvimento nacio-

nal e políticas educacionais, 
elegendo a nova diretoria e a 
plataforma de gestão de en-
tidade.

Para participar, basta se 
inscrever e pagar o valor de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
e deve ser feito por meio 
de depósito identificado na 
conta da ANPG (Banco do 
Brasil / Agência: 4328 -1 / 
Conta: 6698-2 / Favoreci-
do: Associação Nacional de 
Pós-Graduandos – CNPJ 
30.117.154/0001-29). O pa-
gamento deverá ser feito até 
a data limite para submissão 
de trabalhos e o comprovan-
te bancário deverá ser envia-
do para o e-mail mostracien-
tifica@anpg.org.br.

ATENÇÃO NAS DATAS:
Prazo Data limite para submissão de resumos 15/05

Divulgação da Lista Final da aprovação 31/05 
Mostra Cientifica do 26 CNPG 29 e 30/06 

Data limite para envio dos artigos completos para publicação nos anais 15/06} 
Publicação dos anais da Mostra Cientifica do 26° CNPG 31/08/2018



Previdência para as pós-graduandas e pós-graduandos já!
Desde março de 2017 a ANPG trabalha em um projeto para a previdência para os pós-graduandos. A campanha com toda a proposta 

desenvolvida pela entidade foi apresentada em novembro, durante o 41 CONAP, que aconteceu em São Luís, no Maranhão.
Agora o projeto, que conta com o apoio da SBPC e outras entidades científi cas, foi apresentado na Câmara dos Deputados e já está sendo 

preparado para se tornar um Projeto de lei – o que deve acontecer até o fi nal deste semestre. 

Porque desenvolver uma campanha?
Quem se dedica a pesquisa acadêmica despende de um longo período dentro da Universidade. Para ter uma ideia, a formação de um pes-

quisador exige ao menos seis anos de dedicação até a titulação.
Atualmente, no Brasil, as (os) pós-graduandas(os) têm uma condição híbrida, ou seja, estão em processo educacional e de formação, ca-

racterizando-as(os) como estudantes, mas são também profi ssionais graduados e responsáveis pelo exercício de atividade produtiva laboral, 
requerendo regras e direitos para propiciar melhores condições de pesquisa, melhor produtividade e evitar arbitrariedades e/ou abusos.

Previdência para que?
Todas e todos aqueles pós-graduandos que não estão formalizados no mercado de trabalho ou que se dedicam de maneira exclusiva a 

suas pós-graduações não têm acesso à seguridade. Isto é, não tem auxílio doença, licença maternidade, entre outros benefícios que deveriam 
estar assegurados.

Isso não é justo com quem se dedica cotidianamente e com empenho no desenvolvimento da ciência brasileira.
A ANPG tem uma proposta para levar ao Congresso para que as pós-graduandas e os pós-graduandos comecem a ter seu direito a segu-

ridade social garantidos quando estejam em seus estudos acadêmicos.

Entenda a proposta
Importante ressaltar que entre 1995 (momento de maior valorização das bolsas) e 2016 houve um processo de desvalorização que já chega 

ao patamar de 65%. Há que se considerar, ainda, que um pós-graduando precisa incluir em suas contas o valor gasto com livros, insumos, 
participação em congressos e outros custos relacionados à atividade acadêmica que desenvolve. Assim, a opção de realizar a contribuição 
facultativa tem um impacto signifi cativo para pós-graduandos e pós-doutorandos, especialmente se pretenderem contribuir de acordo com 
o valor que percebem de bolsa, a fi m de garantir um valor maior de aposentadoria.

O pós-graduando que opta por contribuir hoje de forma facultativa tem um alto encargo.
As porcentagens parecem pequenas, mas as bolsas foram desvalorizadas em cerca de 65% desde 1995. Mas temos que considerar gastos 

com livros, participação em congressos e outros custos relacionados à atividade acadêmica. Assim, a opção de realizar a contribuição facul-
tativa tem um impacto signifi cativo para pós-graduandos e pós-doutorandos. É claro que para todas as categorias profi ssionais esta mesma 
afi rmação pode ser considerada verdadeira. A diferença é que tal cálculo já faz parte da defi nição do valor dos salários, o que não ocorre 
em relação às bolsas de pós-graduação e pós-doutorado que, aliás, não têm critérios de embasamento das defi nições de valor, por isso outra 
defesa da ANPG é a criação de um mecanismo anual de reajuste das bolsas de pós-graduação!

Como resolver?

Veja o caso das Forças Armadas
O aluno de escolas de formação militar acessa o direito a seguridade social sem realizar contribuição, inclusive contando como tempo de 

contribuição. O argumento para tal é que já exercem, neste período, as mesmas atividades que o militar formado, algo que poderia ser ar-
gumentado também em relação aos pesquisadores pós-graduandos. Mas esta exceção possui lastro na Constituição e se caracteriza uma 
situação especial em relação a todos os demais segmentos da sociedade.

E o caso do MEI
Atualmente um dos tipos de contribuição individual é o Microempreendedor Individual (MEI). A Lei 12.470/2011 defi niu que a alíquota por 

eles devida seria 5% incidente sobre o salário mínimo (R$ 46,85), desde que optassem pela exclusão do benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição.

Cabe ressaltar que esta contribuição é simplifi cada, ou seja, dá acesso a uma série de benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por 
idade, aposentadoria por invalidez e salário maternidade, no caso de gestantes e adotantes, entretanto, não inclui o direito ao benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição.
O estabelecimento da alíquota diferencial para os pós-graduandos tende a aumentar o número de contribuintes, reforçando a arrecadação 
da previdência. Ao mesmo tempo, o aumento do número de segurados entre os pós-graduandos garantiria maior estabi-
lidade, o que tende a reduzir a evasão por meio de benefícios como auxílio-doença e auxilio- maternidade.
Portanto, de acordo com estudo e os debates feitos pela ANPG, o melhor caminho para as pós-graduandas e 
os pós-graduandos é o estabelecimento de dois caminhos que garantam contagem do tempo de estudo como 

tempo de serviço e a contribuição em aliquota reduzida e simplifi cada que garantirá direitos previdenciários.

Benefícios conquistados com a aprovação deste projeto
– auxílio-doença;
– aposentadoria por idade;
– aposentadoria por invalidez;
– Salário maternidade 9gestantes e adotantes);
-Auxílio acidente;
-Pensão por morte;
-Outros…

Desde março de 2017 a ANPG trabalha em um projeto para a previdência para os pós-graduandos. A campanha com toda a proposta 

Agora o projeto, que conta com o apoio da SBPC e outras entidades científi cas, foi apresentado na Câmara dos Deputados e já está sendo 

Benefícios conquistados com a aprovação deste projeto

O aluno de escolas de formação militar acessa o direito a seguridade social sem realizar contribuição, inclusive contando como tempo de 

Desenvolvimento com ciência
 pesquisa com previdência


