


Em 2019, após 40 anos desde sua primeira edição, a Associação Nacional de Pós-Grad-
uandos (ANPG) realizará o 8 Encontro Nacional de Pós-Graduandos (ENPG), um fórum 
histórico nascido do Movimento Nacional de Pós-Graduandos (MNPG) e  símbolo da 
resistência democrática da década de 70. O evento acontecerá simultaneamente com o 
4 ° Encontro Nacional de Grêmios da União Brasileira dos estudantes Secundaristas 
(ENG da UBES) e o 15ª Conselho Nacional de Entidades de Base da União Nacional dos
Estudantes (CONEB da UNE). Reunidos pela primeira vez na história do movimento 
estudantil, as três entidades convocam suas bases sob a temática “A organização estu-
dantil na resistência democrática” para discutir o futuro do Brasil, elaborar e aprovar 
uma pauta em comum entre os três segmentos estudantis.
Esse grande encontro estudantil integrará a 11ª Bienal da União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) que se transformará nessa edição em Bienal dos Estudantes.  A ANPG se 
juntará a UBES e UNE para realizar o maior Festival de Cultura e Arte da América 
Latina. Serão cinco dias de programação cultural, mas também de debates e mesas de 
discussão sobre o Brasil. Mais de 10 mil estudantes vindos de todas as regiões do país 
vão se integrar ao povo baiano e fazer da Universidade Federal da Bahia a casa da 
juventude brasileira. O tema nesta Bienal “Gilberto Gil: um reencontro com o Brasil”,  vai 
homenagear a obra do artista evocando o exemplo criativo e combativo de Gil em 
plenaterra de todos os santos
A Bienal dos estudantes acontecerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro na UFBA, 
Salvador, Bahia.
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Fevereiro



Março
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Já tradicional dentro da ANPG, o mês de março é marcado 
pela Jornada de Lutas. Com temas debatidos pelo
Movimento nacional de pós-graduandos (MNPG), a ANPG 
organiza uma Caravana dos pós-graduandos para Brasília, 
DF, onde vão ao Congresso Nacional para apresentar as 
atuais reivindicações dos pós-graduandos, suas
campanhas e os projetos de Lei de interesse para a 
pós-graduação, educação e ciência brasileira. 
O objetivo é angariar apoio dos parlamentares
em torno deles e chamar atenção da mídia
para causas essenciais para a pesquisa brasileira.
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Uma das Campanhas da ANPG é o reajuste de bolsas de
pós-graduação. Sem aumento desde 2013, o Projeto de Lei 

4559/2016, de autoria do deputado Lobbe Netto (PSDB/SP), já 
passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática  e  Comissão de Educação da Câmara de Deputados. 
Mas ainda está parado na Comissão de Finanças e Tributação, 

aguardando a relatoria. Em 2019 a ANPG sensibilizará os deputa-
dos membros dessa última comissão para acelerar a tramitação 

do PL que tem caráter terminativo, ou seja, não precisa passar 
por votação em plenário. A pressão para que este PL seja aprova-

da precisa da colaboração de todos os pós-graduandos. 
No site e mídias sociais da entidade você pode encontrar mais 

informações.

Abril
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Maio

A Gestão da ANPG está presente em Brasília. Além de participar
ativamente dos principais Conselhos que definem os rumos da 

pesquisa no Brasil (Conselho Superior da Capes,  Conselho 
Técnico-Científico da Educação Superior da Capes, Conselho

Nacional de Saúde (CNS) e Conselho Deliberativo do CNPq), a
entidade está em contato com os parlamentares para tramitar

projetos de lei de interesse dos pós-graduandos, Educação e
Ciência e Tecnologia. 

Atualmente a ANPG pressiona sobre a PL Lei 4559/2016 de
reajuste de bolsas, incluir os pós-graduandos nos projetos de lei que 

tramitam na Câmara de Deputados e trata sobre o Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e construção de um

complemento da Lei 13.536/2017 que dispõe sobre a licença
maternidade para as pós-graduandas. Nesse caso, a proposta que 

será levada é um projeto de Lei que garantirá a prorrogação dos
prazos das atividades acadêmicas

para as pós-graduandas não bolsistas.



Junho

SEG      TER      QUA      QUI       SEX      SAB     DOM

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 41º Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos 
(CONAP), realizado em São Luís, no Maranhão, e em 2018 se tornou 
Projeto de Lei de número 10676/2018. O PL ainda tem um caminho 
longo para percorrer dentro da Câmara dos Deputados. Ele passará 
por três comissões: a de Seguridade Social e Família, de Finanças e 
Tributação e ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.
Este projeto faz parte da construção de políticas públicas e
conquista de direitos que valorizem a produção científica. Com a 
aprovação da contribuição para a aposentadoria, os
pós-graduandos terão garantias de direitos trabalhistas,
como auxílio-doença, afastamento por invalidez, férias e
13º salário. o nacional. A proposta é que contribuição seja
facultativa e de  5% sobre o salário mínimo. 
Pós-graduandos não bolsistas também podem contribuir 
com o mesmo valor.
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Julho

O Salão Nacional de Divulgação Cientí�ca é um evento organizado 
pela Associação Nacional de Pós-Graduandos em conjunto com 

demais entidades e representa um espaço de integração entre 
estudantes do Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação para 

produzir e debater a produção de conhecimento no país.
O evento acontece junto com a Reunião Anual da SBPC e já se con-

solidou  como uma das principais atividades da ANPG. O Salão é 
um espaço diversi�cado de atividades com o intuito de promover a 

divulgação cientí�ca, a cultura nacional e a popularização do
conhecimento. O evento é aberto e busca integrar estudantes, 

professores, pesquisadores, pessoas responsáveis por
políticas públicas e a comunidade em geral.

Nestes encontros, a ANPG alavanca debates especí�cos – 
como os direitos dos pós-graduandos – assim como discute

temas mais gerais, como a educação em todos os níveis de
ensino, as ciências – humanas, exatas

e biológicas – e a tecnologia no Brasil.



Agosto
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Isolamento, dignidade violada, violência física, verbal ou sexual. O 
assédio na pós-graduação é uma realidade, apesar de muitos 

preferirem não encarar o problema. Todos os dias chegam relatos 
de assédio a ANPG, que desenvolveu uma campanha sobre o 

assunto.
Um dos principais problemas a ser enfrentado é a 

naturalização do assédio moral, muitas vezes encarado como um
comportamento normal. Mas isso não pode ser aceito e não pode 
ser institucionalizado. O primeiro passo do combate ao assédio é 
a denúncia aos órgãos competentes e legais.  O segundo passo, 
de extrema importância, é a solidariedade entre os alunos. Pois, 

não se combate o assédio de forma isolada e sem o apoio do 
coletivo.

Atualmente a ANPG disponibiliza uma cartilha sobre o
assunto (veja no site) e também um serviço

de ouvidoria (ouvidoria@anpg.org.br).



Setembro
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A ANPG moliza os pós-graduandos para estarem nas ruas 
para lutar pela Educação e a Ciência no Brasil. A entidade 
mobilizou ações pelas bolsas da Capes em agosto de 
2018, pelo incêndio do Museu Nacional em setembro e 
sempre participa ativamente nas Marchas pela Ciência, 
que acontecem em vários estados brasileiros.

Para participar das Ações da ANPG nas ruas confira o site 
da entidade e as mídias sociais.



Outubro
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A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) começou a ser 
comemorada em 2004. Ela é realizada sempre no mês de outubro 
sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), por meio do Departamento de Difusão e 

Popularização da Ciência e Tecnologia (DEPDI/SECIS).
A SNCT conta com a colaboração de vários setores da sociedade 

como secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, 
instituições de pesquisa, instituições de ensino em todos os níveis 
(fundamental, médio e superior), sociedades científicas, empresas 

privadas de base tecnológica. Tem o objetivo de aproximar a
Ciência e a Tecnologia da população, por meio de eventos que 

congregam instituições de todo o País em
torno de atividades de divulgação científica.

Em 2019 será realizada a 16ª SNCT
entre os dias 21 a 27 de outubro com
o tema é “Bioeconomia: diversidade

e riqueza para o desenvolvimento
sustentável”.

Em cada ano a SNCT
foca um tema diferente.



O Salão Nacional de Divulgação Cientí�ca é um evento organizado 
pela Associação Nacional de Pós-Graduandos em conjunto com 

demais entidades e representa um espaço de integração entre 
estudantes do Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação para 

produzir e debater a produção de conhecimento no país.
O evento acontece junto com a Reunião Anual da SBPC e já se con-

solidou  como uma das principais atividades da ANPG. O Salão é 
um espaço diversi�cado de atividades com o intuito de promover a 

divulgação cientí�ca, a cultura nacional e a popularização do
conhecimento. O evento é aberto e busca integrar estudantes, 

professores, pesquisadores, pessoas responsáveis por
políticas públicas e a comunidade em geral.

Nestes encontros, a ANPG alavanca debates especí�cos – 
como os direitos dos pós-graduandos – assim como discute

temas mais gerais, como a educação em todos os níveis de
ensino, as ciências – humanas, exatas

e biológicas – e a tecnologia no Brasil.

Novembro
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O Conselho Nacional de Associações de Pós Graduandos 
(CONAP) é uma instância deliberativa da ANPG. O evento 
reúne as APG’s de todo o Brasil para deliberar sobre assuntos 
de interesse do Movimento Nacional de Pós-Graduandos como 
por exemplo, encaminhar, conjuntamente com as diretorias 
Nacional e Executiva da ANPG, as deliberações do Congresso; 
deliberar, em segunda instância, acerca das teses, moções, 
adendos e propostas, desde que não conflitantes com as
 deliberações do Congresso; estudar e emitir pareceres sobre 
os trabalhos da Diretoria, entre outras ações.

A 42 Edição do CONAP acontecerá em 2019. A data e local 
serão divulgados no site da ANPG.
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Dezembro
Conheça a Gestão 2018-2020

Presidenta
Flávia Calé da Silva

Vice-Presidenta
Manuelle Matias – UERJ

Tesoureira Geral
Karen Castelli – UNESP

Secretário Geral
Flávio Franco – Unicamp

Diretor de Comunicação
Vinícius Soares – UPE

Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação
Gabriel Colombo – ESALQ/USP

Diretora de Políticas Institucionais
Gabriela Reis – UFMG

1ª Diretora de Politicas Institucionais
Fernanda Esthefane – UFMG

2° Diretora de Relações Institucionais
Helena Augusta – UnB

Diretor de Relações Internacionais
Mateus Fiorentini – USP

Diretor de Instituições Particulares
Victor Henrique Grampa – Mackenzie

 Diretor de Instituições Públicas
José Germano Neto – UFRN

Diretor de Movimentos Sociais
Rodolfo Lima – UFAL

 Vice-Presidenta Regional Sul
Marianna Rodrigues – UFRGS

Vice-presidente Regional Sudeste
Thiago Dias – Faculdade de Direito Milton Campos

Vice-presidente regional São Paulo
Rai campos Silva – USP Ribeirão Preto

Vice-Presidenta Regional Centro-Oeste
Thamiris Oliveira – UnB

Vice-Presidente Regional Nordeste
Cássio Borges – UFPI

Vice-Presidenta Regional Norte
Dhyene dos Santos – UFAM

 Diretora de Saúde
Yasmin Raisa– Fiocruz-PE

 Diretora de Cultura e Eventos Científicos
Maria Emília – UFBA

 Diretor de Politicas Educacionais
Rafael Souza – UFRJ

 Diretora de Pós-graduação Lato Sensu
Isabela Gobbo – UEPG

 Diretora de Mulheres
Stella Gontijo – UFF

 Diretora de Políticas de Emprego
Mariana  Bicalho – PUC Minas

 Diretor de Combate às Opressões
Richarlls Martins – Fiocruz – RJ

 Diretor de Direitos dos Pós-Graduandos
Welington Oliveira – USP/UFMS

Diretor de Universidades Estaduais
Moisés Henrique Zeferino Alves – UFBA

Diretora de Ensino à Distância
Thaylla Frazão – UFF

 Diretora Acadêmico e Científico
Raísa Vieira – UFG

 Diretor de Juventude
Johari Provezani – UNOPAR

 Diretor de Tecnologia da Comunicação e Inovação
Giovanny Kley – UFAC




