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CARTA DA ANPG AS/OS PÓS-GRADUANDAS E
PÓS-GRADUANDOS E À SOCIEDADE BRASILEIRA
SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2018

A Associação Nacional de Pós-graduandos, entidade representativa de todos os  
pós-graduandos no Brasil, fundada em 1986, vem a público expressar sua preocupação e 
seu posicionamento em relação à conjuntura eleitoral desenhada no segundo turno das 
eleições presidenciais neste ano de 2018.

Partimos do entendimento que está colocado em jogo o futuro do país e da democracia 
brasileira, entre dois projetos: o primeiro representado pela candidatura de Fernando Haddad 
e a deputada estadual pelo RS, Manuela D’Ávila, enquanto o segundo é representado pelo 
deputado Jair Bolsonaro e o General Mourão. Diante dessa conjuntura, a ANPG toma para si 
mais uma vez a responsabilidade histórica de tomar posição sobre os rumos do nosso país. 
Afinal, o resultado do segundo turno não é indiferente à vida de nenhum de nós.

O descrédito com a política fomentado pela campanha midiática diária que afasta a 
população do interesse pela participação política alimentou candidaturas que manifestam 
na aparência a negação e a criminalização da política institucional. A maior expressão desse 
cenário é a ascensão da extrema-direita, apologista de idéias fascistas e reacionárias e 
defensora da ditadura civil-militar que acometeu nosso país no século passado.
 
O projeto representado pela candidatura de Jair Bolsonaro, assentado no ódio e no 
obscurantismo, tem impulsionado uma onda de intolerância, colocando brasileiros uns 
contra os outros e ameaçado a nossa jovem democracia. Democracia esta, cara às 
entidades estudantis que foram as primeiras vítimas da ditadura de 64 justamente por 
sempre estarem na linha de frente da defesa do povo brasileiro. Estudantes foram 
brutalmente perseguidos, torturados e assassinados pelo regime ditatorial. Por isso, nossa 
obrigação histórica é colocar-mo-nos contra qualquer projeto e candidatos que defendam 
a tortura, o autoritarismo, expressem discursos fascistas e ameacem a nossa democracia.
Não obstante, Jair Bolsonaro tem sido representante do atraso e da continuidade da 
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equivocada política econômica do ilegítimo Michel Temer que ataca os direitos do povo 
brasileiro e a soberania do país. O candidato além de defender cortes em direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, defende a Emenda Constitucional 95 que congela 
investimentos públicos em setores estratégicos para retomada do desenvolvimento 
nacional, como Educação e Ciência e Tecnologia. Além disso, já proferiu ataques ao Estado 
brasileiro e contra os investimentos públicos em áreas sociais e estratégicas: ataques ao 
caráter público do ensino superior; a pretensão em acabar com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia; privatizar as empresas estatais brasileiras – bases para nosso desenvolvimento 
econômico e cientifico; e, entregar as nossas riquezas ao capital estrangeiro. Riquezas essas 
que deveriam estar a serviço do povo brasileiro, como o pré-sal. Jair Bolsonaro representa 
um projeto privatista e entreguista em escala sem precedente na história do país.

Por outro lado, a candidatura do professor e pesquisador Fernando Haddad vem se 
comprometendo com a defesa dos direitos, da democracia brasileira, com a luta contra o 
autoritarismo e apresenta um roll histórico de realizações no setor educacional e cientifico 
brasileiro. Os avanços nos investimentos públicos de educação do último período têm 
assinatura e digital de Fernando Haddad enquanto Ministro de Estado da Educação. Haddad 
possibilitou o aumento e expansão dos indicadores científicos e do número de matrículas 
nas universidades públicas, em especial na pós-graduação stricto sensu, que é responsável 
por quase 90% da ciência produzida no país além do cumprimento das metas iniciais do 
Plano Nacional de Pós-Graduação (2010/2024) em titulações de mestres e doutores no 
Brasil. A partir dessas políticas públicas foi possível desenhar um cenário onde temos um 
parque de pós-graduação com mais de 300 mil estudantes de mestrado e doutorado (sendo 
84% matriculados em instituições públicas de ensino), mais de 12 mil residentes em diversas 
áreas como saúde, medicina e tecnologia, além de mais de 3 milhões de especializações em 
todo o país.

Ademais, Fernando Haddad assina compromisso com as pautas defendidas pela 
Associação Nacional de Pós-Graduandos, incluindo a defesa da universidade brasileira e da 
educação pública, do sistema nacional de pós-graduação e Ciência e Tecnologia, defesa de 
saúde pública e de qualidade e defesa da soberania brasileira e de suas riquezas. Esse 
compromisso abre espaço para realizações de anseios do movimento nacional de 
pós-graduandos. Um Brasil capaz de crescer com igualdade econômica, social e política, 
tendo a educação e ciência como alicerces para um projeto nacional. Um país com pleno 
emprego, e emprego qualificado em todas as áreas do conhecimento, com garantia de 
saúde, educação, transporte e moradia digna para a maioria da população.

Por esses motivos expostos, acreditamos que quem representa melhor os interesses da 
democracia, da defesa dos direitos dos estudantes de pós-graduação no Brasil e da sociedade 
brasileira e da defesa da soberania nacional, é a candidatura de Fernando Haddad. Acreditamos 
no povo brasileiro e sua potencialidade. Com investimentos públicos em setores estratégicos 
conseguirá construir um projeto nacional de desenvolvimento para atender suas necessidades. 
Sabemos que a educação e a ciência e tecnologia têm enorme capacidade e potencial para a 
geração de riquezas e de transformação social e que esse conhecimento deve contribuir para 
reduzir as desigualdades socioeconômicas de nosso país. Indubitavelmente, a candidatura de 
Fernando Haddad representa a melhor possibilidade de avançarmos em pautas históricas de 
luta da ANPG como a assistência estudantil, o reajuste das bolsas de  pós-graduação e a 
previdência social para os pós-graduandos e pós-graduandas, para garantir melhores condições 
para o desenvolvimento da ciência em nosso país.

Assim, convocamos a todos os estudantes de pós-graduação a somarem esforços às diversas 
mobilizações de estudantes nas universidades, comunidades e bairros que vem acontecendo no 
país de forma a garantir a discussões sobre o rumo do país, a defesa da democracia e nossos 
direitos e um projeto que vise o desenvolvimento de nossas potencialidades.



A mais antiga instituição científica do Brasil pegou fogo no 2 de setembro. O 
Museu Nacional (MN), no Rio de Janeiro, era o local de referência  de estudos de 
geologia, antropologia biológica, paleontologia, entre outras áreas, e deixou um 
vazio na cultura, história, ciência e afetividade brasileira.

A perda de seu acervo afeta 
diretamente a pós-graduação brasileira. 
No Museu eram oferecidos cursos de 
mestrado e doutorado em Antropologia 
Social, Arqueologia, Botânica e 
Zoologia, além de cursos de 
especialização em Línguas Indígenas 
Brasileiras, Gramática Gerativa e 
Cognição, e Geologia do Quaternário.  
“O MN abrigava nove cursos de 
pós-graduação, alguns dos quais 
internacionalmente reconhecidos pela 
qualidade da pesquisa realizada.

A perda de seu acervo afeta diretamente a pós-graduação brasileira. No Museu 
eram oferecidos cursos de mestrado e doutorado em Antropologia Social, 
Arqueologia, Botânica e Zoologia, além de cursos de especialização em Línguas 
Indígenas Brasileiras, Gramática Gerativa e Cognição, e Geologia do Quaternário.  “O 
MN abrigava nove cursos de pós-graduação, alguns dos quais internacionalmente 
reconhecidos pela qualidade da pesquisa realizada.

A presidenta da ANPG, Flávia Calé, reforça que a importância do Museu Nacional é 
refletida em diversas áreas. “Tínhamos um acervo de peças egípcias, por exemplo, 
que pertencerama Dom Pedro II, uma série de vertebrados e de dinossauros de 11 
milhões de anos, sem falar em Luzia, o primeiro fóssil de um ser humano encontrado 
no Brasil e que abriu um debate sobre os fluxos migratórios que povoaram o mundo, 
entre outros. A importância do acervo do Museu Nacional, tanto quanto o do 
próprio edifício, onde viveu a família imperial, é inigualável. O museu é um pilar 
fundamental para a formação do cidadão, que tem contato com uma cultura 
universal. A pós-graduação brasileira precisa se mobilizar e debater os parâmetros 
para a sua reconstrução”, afirma Flávia.

A Diretora da pasta de cultura da ANPG, Maria Emília Vasconcelos, também 
exemplifica como este incêndio atinge a cultura. “O Museu Nacional é um 
patrimônio histórico tombado pelo Iphan e para além de seu tombamento físico o 
local era essencial para ciência e para a pós-grdauação brasileira. O curso de 

O INCÊNDIO NO MUSEU NACIONAL E
O IMPACTO NA PÓS-GRADUAÇÃO



pós-graduação de antropologia formou antropologos renomados como Gilberto 
Freire e perdemos relatos históricos e culturais de documentos que carregam em 
seus papéis, imagens,esculturas que contam a nossa história. Isso não tem 
substituição. É uma grande perda”.

Os casos de mestrandos e doutorandos 
afetados pelo incêndio são muitos.  
Para Ruth Guimarães Torres, 
doutoranda em História pelo programa 
de pós-graduação da UFMG, que tinha 
como linha de pesquisa a atuação do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro em 
defesa dos monumentos naturais no 
Brasil na década de 1930, este é um 
momento extremante complicado. “Já 
estou em contato com minha 
orientadora sobre o andamento da 
minha pesquisa. Vamos nos reunir para 
discutir o que pode ser feito, mas 
sinceramente não sei que rumo minha 
pesquisa vai tomar, pois não sei sobre a 
sua viabilidade, está tudo muito 
recente”, explicou.

Uma das principais fontes de Torres 
estava no Seção de Memória e Arquivo 
do Museu Nacional/UFRJ (SEMEAR), 
que ficava no MN e foi destruída. “A 
grande massa do Semear foi perdida e 
não estava digitalizada. Tenho cópias 
de algumas imagens, mas grande parte 
dos documentos que eu ainda não 
havia pesquisado não existe mais, 
infelizmente”, diz Ruth.
Para a pós-graduanda Juliana Goulart 
Silva, que pesquisava a Língua Guarani 
Mbya , a situação de sua pesquisa 
também está nebulosa.  “Minha 
pesquisa de mestrado é sobre a 
proteção do profissional de línguas 
indígenas brasileiras e eu iniciaria esse 
ano. Não sei mais se vai começar”. O 
único mestrado profissional em línguas 
indígenas brasileiras oferecido por uma 
instituição pública no Brasil era 
realizado no Museu Nacional.



 diretor da ANPG, Rafael Souza, é estudante do PPG de Zoologia na UERJ desde 
2013 e trabalha na área de Entomologia, especificamente, com sistemática e biogeo-
grafia de insetos da ordem Trichoptera. Ele conta como o incêndio pode afetar todas 
as pesquisas nesta área. “Apesar de ficar boa parte do meu tempo no Laboratório de 
Entomologia na Ilha do Fundão, o Museu Nacional sempre foi fundamental para mim 
e outros pesquisadores em Zoologia, não só do Brasil, mas também de diversas 
partes do mundo. A coleção abrigava cerca de 5 milhões de insetos dos mais diver-
sos grupos e servia como referência e material testemunho de grande parte da pes-
quisa sobre a fauna do Brasil. Entre o material que foi perdido tínhamos exemplares 
coletados por grandes naturalistas como Fritz Muller, Julius Arp, Hermann Burmeis-
ter e Miguel Monné. Após as perdas decorrentes do incêndio no MN, precisaremos 
fazer um levantamento daquilo que foi perdido, em especial, dos exemplares-tipo, 
que foram utilizados para descrever espécies previamente desconhecidas. Infeliz-
mente, muito de nós tivemos os projetos completamente inviabilizados e será neces-
sário reiniciar do zero”, observa Rafael.

Manifestações marcam o começo de setembro

O incêndio aconteceu em um domingo, 2 de setembro, e no dia 3, segunda-feira 
vários atos em Defesa do Museu Nacional foram registrados. A Cinelândia no Rio de 
Janeiro recebeu mais de 3 000 pessoas para protestar com o descaso da Ciência no 
Brasil. A ANPG esteve presente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 



Para auxiliar as pós-graduandos e pós-graduandos em problemas decorrentes da 
relação com orientadores, instituições de ensino, agências de fomento e ministérios, 
a Gestão 2018-2020 da ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos), em 
parceria com a FEPODI (Federação dos Pós-Graduandos em Direito), instituiu uma 
Ouvidoria.

O objetivo deste órgão é ajudar na resolução de problemas, por meio de uma 
mediação entre os agentes. Isso trará respostas mais rápidas e menos burocráticas 
sobre pendências que dificultam a vida dos pós-graduandos.

Além da Ouvidoria ser um espaço para receber e auxiliar nas dúvidas dos 
pós-gradundos, ela tambpem serivirá para a elaboração de uma agenda de 
campanhas de prevenção do problemas mais comuns. “Estamos construindo um 
espaço não somente para atendimento de confitos dos pós graduandos, mas 
também que a médio e longo prazo consiga evitar os mesmos”, explica Elisangela 
Volpe, coordenadora da Ouvidoria da ANPG.

Como funciona a 
ouvidoria?

A ouvidoria é um canal de 
comunicação que poderá ser 
acessada pelo e-mail 
ouvidoria@anpg.org.br e 
está aberta para receber as 
demandas dos pós-graduandos. 
Os e-mails serão avaliados e os 
responsáveis pelo canal 
ajudarão a encontrar soluções 
adequadas, sempre levando em 
em consideração as 
especificidades de cada caso.
Quando enviar um e-mail para 
Ouvidoria sempre coloque seu 
nome completo e números de 
telefones.

ANPG APRESENTA SUA OUVIDORIA



POSSE DA DIRETORIA 2018-2020 DA ANPG ACONTECEU
EM MEIO A ATO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BRASÍLIA

O dia 14 de agosto de 2018 estava 
marcado como um dia de luta em defesa 
da Educação, Ciência e Tecnologia 
brasileira. Este era o último dia marcado 
para o presidente Michel Temer sancionar, 
sem vetos, a Lei de Diretriz Orçamentária 
de 2019. Nessa lei há propostas de 
emendas que permitem que não haja 
cortes no orçamento da educação 
brasileira no próximo ano. Caso essas 
propostas sejam vetadas pelo Temer, a 
Educação e a pesquisa brasileira estarão 
seriamente comprometidas.

Por isso, este dia tão importante, no qual centenas de estudantes de pós-graduação 
foram  até Brasília para protestar e exigir a sanção de Temer, foi escolhido pela 
ANPg para oficializar a posse da Diretoria 2018-2020. “Este é um ato político que 
convoca a atenção da Câmara de Deputados e Senadores para o desmonte da 
nossa Educação e da Ciência brasileira. A ANPG está em luta para que tenhamos um 
novo projeto político que entenda a importância dessas áreas para nossa 
soberania”, disse Flávia Calé, que assumiu a presidência da entidade.
Para Manuelle Matias, que assumiu a vice-presidência da entidade, este é um 
momento crucial, principalmente pela proximidade das eleições e é preciso lutar 
para que o interesse da população seja preservado. “É preciso acabar com a 
Emenda 95 e investir em educação pública gratuita e de qualidade.

Estiveram presentes no Ato da posse a presidenta da UNE, Marianna Dias, o 
presidente da Ubes, Pedro Gorki, a ex-presidenta da ANPG, Tamara Naiz, Acioli 
Cancellier e os Deputados Celso Pansera, Luciolla Molon, Léo Britto e as Deputadas 
Margarida Salomão e Erika Kokay.



Reunião com Deputados 
também marcou o dia

Após participarem da Comissão de 
Educação, os pós-graduandos 
presentes em Brasília se reuniram com 
alguns Deputados para debater as 
principais bandeiras da ANPG. 
Estiveram presentes nesta conversa o 
Deputado Celso Panzera, o Deputado 
Orlando Silva, 

Comissão de Educação convocou Ministros para debater os efeitos do 
teto dos gastos na Educação e as perspectivas sobre a LDO 2019

A Comissão de Educação convidou para a audiência pública os ministros Esteves 
Colnago, do Planejamento; Rossieli Soares da Silva, da Educação; e Eduardo 
Guardia, da Fazenda. O único a comparecer foi Colnago, que respondeu de maneira 
muito subjetiva as questões das deputadas e deputados e os presidentes da 
entidade.

Sobre a questão das Bolsas, Colnago, questionado por parlamentares, não 
respondeu se haverá cortes em bolsas de estudo. A presidenta Flávia Calé, também 
indagou sobre a possibilidade de reajuste dos salários dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, que foi proposto pelos magistrados, com impacto de R$ 4 bilhões 
nas contas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública e estados em 2019 enquanto a Educação e a Ciência estão cada vez mais 
desmanteladas. O ministro não comentou.



PREVIDÊNCIA PARA OS PÓS-GRADUANDOS
AGORA É PROJETO DE LEI!

 No início de agosto deste ano, a Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) 
deu um importante passo para aquilo que pode ser uma conquista histórica para o 
movimento nacional de pós-graduação: o início da tramitação do Projeto de Lei (PL) 
que versa sobre a previdência para nós pós-graduandos. Proposto pela ANPG aos 
parlamentares da Câmara de Deputados, durante a caravana à Brasília no mês de 
Abril, o PL 10.676/2018 de autoria do deputado Celso Pansera (PT/RJ) integra agora 
o roll de Projetos de Lei de interesse dos pós-graduandos no Brasil junto com o PL 
de reajuste de bolsas (4559/2016 – Deputado Lobbe Netto, PSDB/SP) e outros 
projetos sobre Ciência e Tecnologia que estão na casa para ser debatidos.

O PL da previdência ainda tem um 
caminho longo para percorrer 
dentro da Câmara dos Deputados, 
mas que com nossa mobilização e 
pressão aos parlamentares poderá 
ser aprovado no próximo ano. Vale 
lembrar que em menos de dois 
anos, com intensa mobilização 
conseguimos aprovar a Lei da 
Licença maternidade para as 
pós-graduandas (Lei nº 13.536 de 
15/12/2017) que foi proposta pela 
deputada Alice Portugal 
(PCdoB/BA) em 2015. Por isso, 
nesse momento é imperativo nós, 
pós-graduandos, elegermos 
parlamentares e representantes 

sensíveis às nossas pautas e comprometidos com a educação e ciência e tecnologia 
do país para próxima legislatura, especialmente em um cenário de desmonte do 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Universidade e tolhimento de direitos 
duramente conquistados pelo povo brasileiro nas últimas décadas.

O PL da previdência está na comissão de Seguridade Social e Família esperando um 
relator e passará pela comissão de Finanças e Tributação e ainda pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania e depois seguirá ao Senado, onde caso 
aprovado, será encaminhado a sanção para o próximo presidente eleito.  O PL 
dispõe que o pós-graduando bolsista ou não poderá contribuir de forma facultativa 
com o valor de 5% do salário mínimo em vigor para integrar ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) – Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – como contribuinte 
individual, como já acontece para os casos de Microempreendedor individual e para 
o segurado facultativo sem renda própria. Esse percentual foi encontrado após 



O PL que tem tudo para ser aprovado, 
começa sua tramitação com o apoio de 
diversas sociedades cientificas, como a 
SBPC, e sensibilização das principais 
agências de fomento de bolsas de 
pós-graduação no país. No último 
período, levamos a convicção da ANPG e 
todo o conjunto do movimento nacional 
de pós-graduandos da necessidade do 
desenvolvimento científico como mola 
propulsora para o crescimento 
econômico, desenvolvimento social e 
fortalecimento da independência e 
soberania de nosso país. Enquanto não 
obtivermos uma base educacional e 
científica satisfatória, permaneceremos 
submetidos aos prejuízos da 
dependência de outras economias 
internacionais no fornecimento de 
produtos industrializados, seguindo como 
grandes fornecedores de produtos 
primários e semielaborados. Diante disso, 
faz-se urgente a construção de políticas 
públicas e conquista de direitos que 
valorizem nossa produção científica, e 
nesse sentido, é que propusemos mais 
um incentivo aos estudos da 
pós-graduação: os direitos 
previdenciários para os pós-graduandos. 
Ao mesmo tempo que garante esse 
direito básico aos pós-graduandos que 

são trabalhadores da Ciência brasileira e 
aumenta o incentivo para que jovens 
graduados entrem na pós-graduação e 
contribuam com o desenvolvimento 
nacional,o PL tende a aumentar o número 
de contribuintes, reforçando a 
arrecadação da previdência e permitindo 
um caminho de fácil aprovação do projeto 
em nossas casas legislativas federais.

Nós, pós-graduandos, somos 
responsáveis direto por massiva parte da 
Ciência produzida no país. Atrasamos 
cerca de seis anos nossa entrada no 
mercado formal de trabalho para 
realização nossas pesquisas. E mesmo 
com dedicação integral de nossos 
esforços, esse tempo não se converte em 
contribuição para nossa aposentadoria 
tampouco temos ainda as garantias de 
direitos trabalhistas, como 
auxílio-doença, afastamento por 
invalidez, férias e 13* salário. Uma 
realidade que não é justa para quem se 
dedica e contribui com tanto afinco para 
o desenvolvimento nacional. Associado à 
uma realidade de desvalorização real das 
bolsas de pós-graduação (que atingem 
cerca de 65% desde seu último reajuste 
em 2013) e diminuição na quantidade de 
bolsas para o universo da pós-graduação.

A ANPG indica que os pós-graduandos se cadastrem para acompanhar 
a tramitação deste Projeto dentro do Congresso. Desta maneira é 
possível acompanhar e conhecer mais os deputados federais que estão 

lutando pela ciência e tecnologia e ao lado da Educação Brasileira.

intensos debates do movimento nacional de pós-graduação e consulta a legislação 
previdenciária atual durante a última gestão da entidade (2016-2018). No cerne de 
todos os debates estavam duas preocupações principais: a) a preocupação com o 
peso que a contribuição poderia ter sobre os valores atuais já desvalorizados das 
bolsas de pós-graduação; e, b) a que um pós-graduando precisa incluir em suas 
contas, além do necessário para sua subsistência, o valor gasto com livros, insumos, 
participação em congressos e outros custos relacionados à atividade acadêmica 
que desenvolve, o que dificultaria sua adesão ao regime de contribuição de 20% do 
valor da bolsa.



ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
DE DOUTORADO SANDUÍCHE

No dia  13 de agosto a Associação Nacional dos 
Pós-grdaunados se reuniu mais uma vez com a 
Direção de Relações Internacionais da Capes para 
discutir os termos do Programa de Doutorado 
Sanduíche (PDSE) 47/2017.

Por ser interesse de todos os pós-graduandos, 
desde o diagnóstico das problemáticas do edital, a 
ANPG busca de forma incessante diálogo com a 
Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da 
agência por entender que os termos dispostos no 
edital não colocavam em condições de isonomia 
todos os doutorandos candidatos e não 
consideravam o atual perfil de proficiência e 
socioeconômico dos pós-graduandos no Brasil.

A ANPG entende que embora não seja o cenário ideal, esses encaminhamentos são 
resolutivos para parcela dos doutorandos que estão pleiteando a bolsa no edital. 
Entretanto, em épocas de globalização e internacionalização da Ciência, temos o 
entendimento que é preciso romper com barreiras e democratizar o acesso as 
oportunidades de intercâmbio científico e cultural. 

Nesta última reunião alguns pontos 
foram decididos:

1) Haverá flexibilização da proficiência para 
todos os idiomas. Nesse caso, os 
pós-graduandos que não atingirem a 
pontuação mínima exigida e comprovando 
que é a última oportunidade de participar do 
PDSE, poderá apresentar a carta de aceite da 
universidade alegando que é suficiente para 
exercício de suas atividades no exterior;

2) A carta de aceite deverá ser assinada 
pelo chefe da unidade, de centro ou 
superior;

3) O novo teste de proficiência, no caso 
de todos os idiomas, para alcance da 
pontuação exigida inicialmente poderá 
ser apresentada até o final da concessão 
da bolsa do PDSE. Medida que 
contempla o caso do calendário fixo do 
Dele (proficiência em espanhol)

4) Sobre a devolução das bolsas caso o 
estudante não atinja a proficiência 
exigida (79 Toefl IBT, 550 Toefl ITP, B1 
para alemão e B2 para os demais 
idiomas) as negociações permanecerão 
para que outras soluções possam ser 
encontradas.



ANPG, UNE E UBES SE UNEMA FAVOR DA
DEMOCRACIA NO SEGUNDO TURNO

No dia 12 de outubro de 2018 as diretorias executivas das entidades estudantis 
ANPG, UNE e UBES se reuniram em São Paulo para decidir o posicionamento para 
o segundo turno. Após o intenso debate, as entidades firmaram o apoio ao 
candidato Fernando Haddad para o segundo turno das eleições presidenciáveis no 
Brasil pelo entendimento de ser uma candidatura comprometida com a defesa da 
democracia, educação, da ciência, dos direitos sociais e da soberania nacional.
 

“Essa reunião reflete a necessidade histórica que está diante desta geração. A 
geração que tem a tarefa de derrotar o fascismo em nosso país. Fascismo que está 
ganhando força não só no Brasil como no resto do mundo. Esta é a batalha entre o 
campo progressista democrático contra as ideias obscurantistas e autoritárias de 
intolerância e ódio na sociedade brasileira. Sociedade que sempre foi reconhecida 
como diversificada em sua cultura. E é esta essência do povo brasileiro que está 
ameaça nestas eleições. Temos uma tarefa, principalmente os pós graduandos de 
enfrentar um discurso muito comum na ciência, Que é a neutralidade. Esse tipo de 
discurso favorece o fascismo. Não tomar lado é se omitir da principal batalha neste 
segundo.turno. O que está em é a nossa possibilidade de futuro”, disse a presidenta 
da ANPG.

Marianna Dias, presidenta da UNE, também afirmou: “Nós somos a esperança de 
construir um país melhor. A nossa geração precisa assumir a sua voz e se organizar 
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contra o que existe de mais cruel atualmente na política brasileira”.
Já o presidente da UBES, Pedro Gorki, relembrou o papel fundamental das 
entidades estudantis. “Que a luta dos estudantes que morreram na ditadura não seja 
em vão. Não podemos cair no caminho do retrocesso, precisamos dos estudantes 
unidos neste momento”.
Também participaram da reunião Adilson Araujo, presidente da Central de 
Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, Olívia Carolino, do Projeto Brasil Popular e 
Ronald Sorriso, secretário nacional da Juventude do PT.

ANPG, UNE e UBEs entregam carta para Manuela D´àvilla

No final da reunião, os 
presidentes das entidades e 
estudantes reunidos 
receberam a candidata a 
vice-presidente Manuela 
D´àvilla na sede das 
entidades para a entrega da 
Carta aprovada durante a 
reunião. 

Diretoria executiva da ANPG se reúne na manhã para debater 
exclusivamente a pós-graduação

Na manhã do dia 12 de outubro a diretoria executiva da ANPG mais alguns diretores, 
estiveram reunidos na sede das entidades para a segunda Reunião Executiva da 
Gestão 2018-2020. Estiveram presentes a presidenta da ANPG, Flávia Calé, a 
vice-presidenta, Manuelle Matias, e mais 7 representantes.

O tema central foi posicionamento da entidade no segundo turno e informes gerais 
sobre o movimento dos pós-graduandos. Em um segundo momento foram dados os 
informes relacionados as movimentações que estão sendo feitas dentro das 
Universidades sobre o assunto como, por exemplo, criações de assembleias e 
cronograma de ações. “O principal intuito é concentrar esforços para essa 
campanha do segundo turno. Por um lado temos um projeto que tem a democracia 
em sua raiz e no outro, um projeto que representa a barbárie e insufla a violência em 
vários locais do país. Os estudantes precisam se colocar no lugar e rejeitar o 
discurso da neutralidade. O conhecimento que a gente constrói dentro da 
Universidade é imbuído de valores e o nosso projeto também deve ser. A 
democracia está acima de tudo e vamos lutar por ela.”, disse Manuelle Matias.




