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São Paulo, 02 de dezembro de 2020.
Ofício nº 014.2020/DC

Ao José Fernando Thomé Jucá
Presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco

Ref: Solicitação Reunião sobre a situação dos Pós-Graduandos Bolsistas durante
a Pandemia do COVID-19

A Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) vem por meio deste solicitar uma
reunião com vossa excelência para tratarmos sobre a situação dos pós-graduandos bolsistas da
agência durante esse período de Emergência de Saúde Pública Nacional que vivemos.
Em que pese a posição acertada da FACEPE em prorrogar excepcionalmente os prazos
de vigência de bolsas de mestrado e doutorado por 90 dias para aqueles que terminariam até 31
dezembro de 2020, precisamos considerar que a suspensão das atividades acadêmicas e medidas
de isolamento social adotadas por Pernambuco tem permitido impactos diretos no
desenvolvimento das pesquisas dos pós-graduandos de todos os bolsistas. Assim, temos
recebido a demanda das centenas de pós-graduandos bolsistas da agência que não foram
contemplados com a medida, especialmente os mais de 300 que finalizariam seus projetos até
feverereiro de 2021.
Cabe considerar, ainda, que o perfil socioeconômico do pós-graduando no Brasil é
heterogêneo, oriundos de diversas realidades sociais. Desse modo, com o isolamento social, em
muitas situações, a bolsa tornou-se parte considerável ou totalidade da renda familiar,
especialmente nesse momento de descontinuidade de pagamentos de salários para muitos
brasileiros, implicando a necessidade de prorrogação das bolsas para continuação de seus
projetos.
Nesse sentido, é preciso considerarmos a ampliação dos prazos e das bolsas concedidas para todos os bolsistas, mas principalmente aqueles que finalizariam seus projeto em
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fevereiro de 2021. De modo a conseguirmos criar condições isonômicas temporais e financeiras para todos continuarem o desenvolvimento de suas pesquisas e não serem prejudicados por
fatores alheios a suas vontades.
Dessa forma, solicitamos uma reunião com a FACEPE para tratarmos da temática,
ressaltando nosso desejo em continuar dialogando com a elaboração para as saídas encontradas
de modo a não permitir prejuízos acadêmicos e de outras naturezas tanto para os pósgraduandos quanto para o sistema estadual de pós-graduação.
Com reiterados protestos de estima e consideração,

Atenciosamente,

Associação Nacional de Pós-Graduandos

