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Unir o Brasil em defesa da 
vida e da ciência

O Brasil atravessa um momento crítico da pior crise sanitária da história. 
Chegamos a 400 mil óbitos, até abril de 2021 morreram mais pessoas do que 
em todo o ano passado pela doença. Estudo da Universidade de Brasília mos-
tra que 86% das pessoas conhecem alguém que foi levado pela Covid.

Mesmo diante desse quadro trágico o governo insiste na postura nega-
cionista e irresponsável. Bolsonaro segue fazendo apologia de falsos remé-
dios e causando aglomerações, enquanto a vacinação segue em marcha lenta. 
Faltam insumos até para a intubação de doentes e o sistema hospitalar vive à 
beira do colapso.

Essa catástrofe humanitária poderia ter sido minimizada se o governo 
tivesse seguido as orientações científicas, valorizado o SUS e seguido os exem-
plos bem-sucedidos de combate à doença no mundo. Ao contrário, Bolso-
naro optou por negar a compra de vacinas em tempo hábil e submete as 
universidades e institutos de pesquisa a um aperto orçamentário jamais visto.

Na LOA/2021, a Saúde perde quase 40 bilhões, o MEC, além de ter a 
menor disponibilidade de verbas em uma década, ainda sofrerá contingencia-
mentos; da mesma forma, o MCTI e o CNPq estão à míngua e não consegui-
rão cumprir seus compromissos sem complementações a serem aprovadas 
pelo Congresso. Negligente, o governo acaba de anunciar o corte de 200 mi-
lhões para uma vacina contra a Covid em fase de elaboração pela USP-Ribei-
rão Preto.

Nesse quadro, é crescente a pressão política e social para deter o verda-
deiro genocídio comandado por Bolsonaro. Os olhares do mundo se voltam 
para o Senado Federal, onde foi instalada a CPI da Pandemia, que deverá apu-
rar responsabilidades pela tragédia que se abate sobre a Nação.

É urgente uma ampla união que envolva os mais amplos e diversos se-
tores políticos, econômicos e sociais, de onde se destacam a comunidade 
acadêmica e científica, para defender a vida, a saúde, a prevalência da ciência, 
bem como a democracia e a garantia das necessidades básicas do povo, iso-
lando e derrotando a era de trevas de Bolsonaro.
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“Não vamos permitir que 2021 
seja o ano do apagão da Ciência”

Entrevista com Flávia Calé
O Brasil já chegou a mais de 370 mil mortos 

por Covid e setores do governo federal in-
sistem no negacionismo. Como você isso?

Os exemplos do mundo, que podem ser de países ricos e pe-
quenos, como a Nova Zelândia, ou grandes e em desenvolvimen-
to, como o Vietnã, são claros: isolamento, busca ativa, testagem e, 
de acordo com a realidade, lockdown temporário e rigoroso, para 
controlar o vírus e salvar vidas. Medidas defensivas e vacinação 
em massa. Assim também se salva a economia, porque quem está 
doente ou morto não vai trabalhar nem consumir.
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O Brasil é considerado o pior país no 
combate ao coronavírus, porque o presi-
dente Bolsonaro negou a ciência, a vacina-
ção e sabotou as medidas sanitárias. Milha-
res e milhares de famílias poderiam estar 
reunidas e estão chorando seus mortos 
por causa da omissão criminosa. Por isso, 
dizemos que é, sim, genocídio. 

O mais duro é que são vítimas do ne-
gacionismo, da sabotagem do governo fe-
deral a tudo o que a ciência prescreveu. 
Se tivéssemos valorizado a experiência do 
SUS e de nossos institutos de pesquisa, 
que são instituições de Estado, nossa dor 
seria menor.

Em meio à pandemia, o 
governo propôs e aprovou 
um Orçamento que corta 
36 bilhões da Saúde em 
relação ao ano anterior, 
coloca as universidades, 
CNPq e Capes em dificul-
dades. Qual é a avaliação 
sobre esse quadro em 
2021?

É triste dizer, mas 2021 pode ser o ano 
do apagão da Ciência no Brasil. Depois 
das dificuldades imensas do ano passado, 
sofremos mais cortes na Lei Orçamentária 
desse ano. Aliás, nem sabemos como ficará 
a lei, porque o governo sequer consegue 
sancionar sem cair em crime de responsa-
bilidade. Não foi apenas a Ciência e as Uni-
versidades que sofreram, até nas aposenta-
dorias e outros gastos obrigatórios deram 

calote para garantir interesses de aliados.

Para se ter ideia, a Saúde vai perder 
quase 40 bilhões; a Educação tem redu-
ção de quase 20%, a Capes e o CNPq te-
rão grandes dificuldades. No caso do CNPq 
chega a ser inacreditável, porque já esta-
mos em abril e o Orçamento nem sequer 
foi sancionado, mas ele só garante recur-
sos para pagar as bolsas até abril. De resto, 
60% dos recursos, que já são insuficientes, 
estão vinculados a suplementações orça-
mentárias. 

A UFMG está desenvolvendo uma vaci-
na contra a Covid e está de 30 milhões para 
manter os trabalhos! Isso é um absurdo! 
Esse é um caso emblemático, que poderia 
ser resolvido via investimentos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico. Felizmente, conquistamos 
a proibição do contingenciamento do FN-
DCT e isso vai ajudar a atravessar esse mo-
mento tão crítico para a ciência.

Nossa luta é e deve ser reverter essa 
penúria. Voltando ao começo da resposta, 
nossa disposição é clara: não vamos per-
mitir que 2021 seja o ano do apagão! De-
vemos mobilizar a sociedade e garantir a 
recomposição dos recursos fundamentais 
para evitar o colapso. 

A Capes teve nova mu-
dança de comando. O que 
se pode esperar? 

Em nossa compreensão, o fundamen-
tal é que a Capes reafirme a ciência como 
único caminho para enfrentar essa situação 
trágica e que tenha abertura para o diálogo 
democrático com a comunidade científica. 

Não queremos e não faremos juízos 
prévios sobre pessoas. Queremos a ciên-
cia valorizada e no comando e o diálogo 
democrático como método. A ciência é o 
caminho e a saída, para isso precisa de in-
vestimento e prioridade!

Não vamos permitir que 
2021 seja o ano do apagão! 
Devemos mobilizar a 
sociedade e garantir a 
recomposição dos recursos 
fundamentais para evitar o 
colapso. 
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II Encontro de Mulheres Cientistas debate 
ampliação da desigualdade de gênero na 
pandemia

A Associação Nacional de Pós-Graduan-
dos realizou seu 2º Encontro de Mulheres 
Cientistas entre os dias 04 e 05 de setembro 
de 2020 tendo por eixo principal de debate “A 
realidade das mulheres pesquisadoras e a per-
seguição aos estudos de gênero”, já que a área 
do conhecimento tem sido alvo preferencial 
dos ataques bolsonaristas na academia. 

Stella Gontijo, então diretora de Mulheres 
da ANPG, avalia que a extrema-direita avança 
contra a liberdade de produção acadêmica 
para impor sua agenda reacionária. “O avanço 
do conservadorismo se manifesta em ataques 
contundentes às pesquisas e à autonomia da 
produção do conhecimento. Como forma de 
reforçar a desigualdade de gênero, ataca as 
pesquisadoras e pesquisadores que desenvol-
vem pesquisas na área dos Estudos de Gênero 
e que buscam, justamente, questionar a pro-
dução hegemônica do conhecimento que res-
palda práticas sociais patriarcais”, disse.

O evento abordou a ampliação das desi-
gualdades de gênero entre pesquisadores no 
contexto da pandemia de Covid-19, fato cons-

tatado em recentes trabalhos acadêmicos. 
Estudo do grupo Parent in Science mostrou 
que 50,8% das pós-doutorandas sem filhos 
não conseguiram submeter seus artigos nesse 
período, contra 32,4% de homens sem filho. A 
disparidade é ainda maior quando se trata das 
mulheres com filhos, que atingem a marca de 
66% de não submissão, ao passo que o núme-
ro fica em 41,6% entre os homens com filhos.  

Diante das desigualdades históricas e o agra-
vamento durante a pandemia, uma das reivindi-
cações do Encontro foi a alteração do Currículo 
Lattes para que seja permitida a inclusão da Li-
cença Maternidade na plataforma. No último dia 
07 de abril de 2021, o CNPq acatou a proposta, 
que passou a vigorar desde 15 de abril.

Outra conquista das mulheres pós-gradu-
andas foi o lançamento do edital do Programa 
Especial PAE - Mãe Pesquisadora, da Universi-
dade de São Paulo, com 100 bolsas exclusivas 
para mães pesquisadoras da instituição, com o 
objetivo de que elas possam permanecer exer-
cendo suas atividades e minimizem os prejuí-
zos agravados com a pandemia.
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43º Conselho Nacional de Associações de 
Pós-Graduandos – CONAP

Junto ao Congresso, a ANPG realizou, em edição extra-
ordinária, seu 43º CONAP, conselho deliberativo que reúne 
delegados e delegadas representando as Associações de Pós-
-Graduados (APGs) de diversas universidades do país. 

O Encontro debateu a conjuntura política do país e os 
desafios da Educação e da Ciência e Tecnologia no país.
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27º Congresso da ANPG pautou pacto em 
defesa da vida e da democracia

Realizado por meio virtual entre os dias 14 
e 19 de setembro de 2020, o 27º Congresso da 
ANPG propôs um pacto nacional em defesa da 
vida e da democracia, além de valorizar o papel 
da ciência e dos pesquisadores para a saída das 
múltiplas crises vividas pelo país. 

Na ocasião, a entidade representativa dos 
pós-graduandos e pós-graduandas lançou o 
Plano Emergencial Anysio Teixeira, conjunto de 
propostas que visa colocar a ciência, tecnologia 
e inovação como vértices de uma retomada de 
projeto nacional de desenvolvimento.

No ato político, a presidenta da ANPG, Flávia 
Calé, fez duras críticas ao negacionismo científi-
co da atual gestão. “O bolsonarismo mobiliza o 
sentimento obscurantista, antipopular e anticien-
tífico. Então, um pacto em defesa da vida e da de-
mocracia são fundamentais. A defesa da pesquisa 
e da ciência é vital para o desafio da reconstrução 
do Brasil”.

Mesmo com tom crítico ao governo Bolso-

naro, o ato de abertura do evento teve a parti-
cipação dos presidentes da Capes e CNPq, Be-
nedito Aguiar e Evaldo Vilela, respectivamente, 
além de reitores de importantes Universidades 
Federais, como João Carlos Salles (UFBA) e De-
nise Carvalho (UFRJ) e outras renomadas figuras 
da comunidade acadêmica e científica.

Foi a primeira vez que o Congresso da ANPG 
aconteceu por meio virtual. A decisão foi neces-
sária para resguardar a saúde dos delegados e 
dirigentes, mas garantir o funcionamento pleno 
da entidade neste período. 

O encontro teve mais de 
mil estudantes inscritos, re-
presentando diversos estados 
e universidades e aprovou 
deliberações para a atuação 
do movimento de pós-gradu-
andos no próximo período, 
além de eleger a nova direto-
ria que conduzirá a entidade 
até 2022.

Leia as resoluções
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ANPG lança Plano Emergencial Anísio Teixeira 
para a reconstrução nacional através da Ciência

A Associação Nacional de Pós-Graduandos 
aprovou em sua reunião de diretoria o Plano 
Emergencial “Anísio Teixeira” para a ciência bra-
sileira. O projeto traz um conjunto de iniciativas 
que a entidade considera essenciais para a reto-
mada do desenvolvimento econômico tendo por 
base a valorização da ciência, tecnologia e inova-
ção. A integra do documento no site da ANPG.

Entre as medidas contidas no plano está a 
concessão de 150 mil novas bolsas de mestrado 
e doutorado. Assim, seria possível expandir o 
número pós-graduandos e prorrogar as atuais 
bolsas da Capes e do CNPq pelo prazo de um 
ano, necessário em virtude da pandemia, além 
de recuperar os benefícios que foram cortados 
com a Portaria 34.

Outra reivindicação é o reajuste nos valores 
das atuais bolsas, que se encontram há 7 anos 
inalterados. Essas ações reverteriam a tendência 
de enxugamento da pós-graduação e abririam 
perspectivas para que novas gerações de mestres 
e doutores pudessem se formar.

A proposta prevê ainda que sejam concedi-
das 50 mil bolsas pós-doutorado, visando reverter 
o fenômeno da “fuga de cérebros” – estudantes 
sem perspectiva profissional forçados a buscar 
fora do Brasil as condições para fazer ciência. Os 
pós-graduandos também requerem o direito ao 
auxílio emergencial, prolongamento de prazos 
nos cronogramas e medidas específicas para 

combater o aumento da desigualdade de gênero, 
que tem sido um dos efeitos da pandemia.

A ANPG aposta na combinação de pressão 
da sociedade e articulação política no legislativo 
para obter conquistas. O plano Anísio Teixeira 
será apresentado a partir de uma série de pro-
jetos de lei no Congresso Nacional, alguns já 
protocolados e outros em fase de elaboração, e 
impulsionado por um abaixo-assinado eletrônico 
para coletar milhares de assinaturas de apoio.

“A situação econômica e social do Brasil é 
crítica. O plano emergencial Anísio Teixeira visa 
a reconstrução nacional tendo a valorização da 
ciência como um dos vértices para um novo pro-
jeto de desenvolvimento. Sem a indução do Es-
tado, planejamento e investimento público não 
haverá saída para uma crise dessa gravidade”, 
defende Flávia Calé, presidenta da ANPG.

As fontes de recurso para o projeto, na opi-
nião dos pós-graduandos, podem vir do pré-sal e 
da liberação dos recursos represados do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico. “Para um programa arrojado de valo-
rização da ciência é preciso prioridade política, 
planejamento de médio e longo prazos e fontes 
de recurso. Visando colaborar no debate de finan-
ciamento, sugerimos a aprovação da proposta que 
destina parte do fundo social do pré-sal à ciência 
e tecnologia, além do não contingenciamento do 
FNDCT”, aponta o texto do abaixo-assinado.
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Prorrogação de bolsas e auxílio 
emergencial

A ANPG lutou, durante todo o ano de 2020, para que os impactos da 
pandemia e do isolamento social fossem minimizados para os pós-graduan-
dos e pós-graduandas, tendo em vista que as universidades e laboratórios 
tiveram que fechar e foram muito alteradas as dinâmicas para a pesquisa e a 
produção acadêmica.

A entidade enviou ofícios e solicitou reuniões com a Capes, o CNPq, 
além de diversas fundações estaduais de amparo à pesquisa e universidades 
federais para reivindicar a prorrogação das bolsas de estudos e dos prazos 
para a conclusão dos projetos, tendo sido atendida em grande parte das 
medidas. 

Algumas das reivindicações atendidas foram a prorrogação das bolsas 
Capes por 6 meses e as do CNPq por 2 meses para os estudantes cujos bene-
fícios terminam até fevereiro de 2021. Além disso, a Universidade Federal de 
Pernambuco e a Universidade de São Paulo também estenderam as bolsas 
de estudos por 12 meses, tornando-se referência para outras instituições.  

Outra conquista da ANPG foi o reconhecimento do direito dos bolsistas 
ao cadastro para o recebimento do auxílio emergencial, desde que se enqua-
drassem nos critérios gerais do programa. 

Esse movimento foi importante porque muitos pós-graduandos têm a 
bolsa como complemento ao sustento de suas famílias e grande parte das 
pessoas perderam o trabalho ou tiveram os rendimentos reduzidos em de-
corrência da pandemia.  

Outra 
conquista da 

ANPG foi o 
reconhecimento 

do direito dos 
bolsistas ao 

cadastro para 
o recebimento 

do auxílio 
emergencial, 
desde que se 

enquadrassem 
nos critérios 

gerais do 
programa. 
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Vitória histórica! FNDCT para a 
Ciência e sem contingenciamento

O dia 17 de dezembro de 2020 trouxe uma conquis-
ta histórica para a comunidade científica brasileira. Após 
muita mobilização e articulação política, a Câmara dos De-
putados aprovou, com 385 votos favoráveis, 18 contrários 
e 2 abstenções, o PLP 135/2020, que proíbe o contingencia-
mento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT ). A proposta já havia passado no 
Senado.

Agora, além de ser vedado o não empenho das verbas 
do FNDCT para fazer reserva de caixa, os recursos não uti-
lizados agora passam de um para outro, assim como acon-
tece com o Fundeb e o FAT.

A aprovação foi uma vitória estratégica para o setor de 
CT&I em um momento de estrangulamento financeiro sem 
paralelo na história recente. Em 2020, por exemplo, o FN-
DCT arrecadou 5,4 bilhões que deveriam ter financiado a 
ciência e tecnologia, mas 4,8 bi – quase 90% - foram con-
tingenciados pelo governo. Os 5,4 milhões representam o 
dobro do orçamento discricionário previsto para o MCTI 
em 2021.

Flávia Calé, presidenta da ANPG, comemorou a apro-
vação do projeto elogiando o empenho da sociedade. “Vi-
tória da mobilização da comunidade científica através de 
@celsopansera, @SBPCnet, ABCiencias, @anpg e outras 
instituições. Vamos reverter o apagão da ciência!”, comen-
tou nas redes sociais.

FNDCT para a 
ciência! A segunda 
vitória sobre 
Bolsonaro e Guedes

Mas em tempos de um governo com-
prometido com o atraso e o negacionismo, 
evitar retrocessos exige trabalho dobrado. 
No início de 2021, Jair Bolsonaro vetou 
trechos essenciais da lei, o que proibia o 
contingenciamento do fundo neste ano e 
o que determinava que o valor retido em 
2020 fosse agora repassado. 

A luta da comunidade científica passou, 
então, a pressionar e convencer políticos dos 
mais variados matizes ideológicos sobre a 
necessidade de derrubar os vetos presiden-
ciais, porque, na essência, eles anulariam os 
objetivos da proposição neste ano.

Na noite de 17 de março de 2021, em 
sessão conjunta do Congresso Nacional, 
deputados e senadores apoiaram a de-
manda do setor de Ciência e Tecnologia 
e derrubaram os vetos de Jair Bolsonaro 
à Lei do FNDCT.
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Jornada de Lutas 2021 
Estudantes mobilizados por 
Vida, Pão, Vacina e Educação

Em 30 de março de 2021, cerca de duzentas cidades de todos 
os estados do país, incluídas todas as capitais, tiveram manifesta-
ções organizadas pela ANPG, UNE e UBES em protesto contra a 
atuação do governo federal diante do agravamento da pandemia e 
suas consequências sanitárias e sociais. 

Sob o lema Vida, Pão, Vacina e Educação, além de denunciar 
o caráter genocida do governo Bolsonaro, as lideranças reivindi-
caram a aceleração da vacinação do povo contra a Covid, doença 
que já ceifou mais de 300 mil vidas no país; a renovação do auxílio 
emergencial de 600 reais, pois os dados mostram que o número 
de pessoas pobres triplicou nos últimos 6 meses e mais da metade 
dos brasileiros vivem algum grau de insegurança alimentar; além da 
recomposição do Orçamento para as áreas de Educação e Ciência e 
Tecnologia, alvos preferenciais dos cortes do governo.

Em virtude do isolamento social para combater à pandemia, 
que impede mobilizações massivas, os atos foram simbó-
licos, reunindo lideranças com faixas, cartazes e 
adereços em alusão aos mortos pela Covid. 
Nas redes sociais, a Jornada de Lutas ga-
nhou ampla adesão popular, sendo que 
a tag #vidapaovacinaeducacao ficou no 
topo dos assuntos mais comenta-
dos do Twitter.
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Orçamento 2021 
A luta contra o apagão da Ciência

O Projeto de Lei Orçamentária apro-
vado pelo Congresso Nacional para 2021 é 
um verdadeiro atentado contra a Ciência e 
Tecnologia, as universidades federais e as 
instituições públicas de pesquisa. 

O governo federal priorizou investi-
mentos na área de Defesa, infraestrutura 
e deu mais de 30 bilhões de reais para 
emendas parlamentares. A irresponsabili-
dade foi tamanha que, mesmo com a lei 
aprovada, o governo teme sancioná-la e in-
correr em crime de responsabilidade por 
não realizar repasses obrigatórios e furar o 
teto de gastos.

Para assegurar verbas para obras do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, 
um dos principais destinos das emendas 
parlamentares para suas bases eleitorais, 
foram canceladas dotações para o paga-
mento de benefícios previdenciários (13,5 

bilhões), abono salarial (7,4 bilhões) e se-
guro-desemprego (2,6 bilhões). Até os re-
cursos para a realização do Censo Demo-
gráfico foram cancelados

 Em meio à pandemia, foram corta-
dos de cerca de R$ 36 bilhões da Saúde, 
se comparado ao dispêndio de 2021, re-
tiradas verbas das universidades (-18%) 
e institutos de pesquisa, que não terão 
como arcar com as bolsas de estudos dos 
pesquisadores. A Capes sofreu corte de 1,2 
bilhão de reais e o CNPq tem cerca de 60% 
de seu já insuficiente orçamento pendente 
de aprovação de créditos suplementares.

Diante da situação trágica, a ANPG 
convoca os pós-graduandos e toda a co-
munidade acadêmica a se prepararem para 
um ano de intensas lutas e pressões para al-
terar esse quadro e garantir as condições míni-
mas que evitem o apagão da Ciência nacional.
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Ajude a ANPG a defender a Ciência e os 
direitos dos pós-graduandos. Associe-se!

O acesso à cultura, esporte e lazer não 
é luxo, essas são atividades complementares 
ao aprendizado e à formação de cidadãos crí-
ticos e cientes de seu papel na sociedade. O 
direito à meia-entrada é uma conquista histó-
rica dos estudantes, pautada pelas entidades 
estudantis desde os anos 1940, com a UNE. 

Na Ditadura Militar (1964-1985), as enti-
dades foram fechadas e tornadas ilegais, ten-
do muitos de seus dirigentes sido torturados 
e mortos pelo regime. Com a redemocrati-
zação do país, as entidades voltaram a fun-
cionar oficialmente e a meia-entrada passou 
a ser conquistada por leis estaduais e muni-
cipais em todo o país. Só mais recentemen-
te, em 2013, com a Lei 12.933, essa política 

Para manter e 
ampliar as ativida-
des, contamos ape-
nas com os recursos 
angariados pela con-
tribuição voluntária, 
que se faz através 
da aquisição da Car-
teira de Estudante. 
Ela é uma forma de 
fortalecer a ANPG e 
a luta por bolsas de 
estudos e contra os 
abusos na pós-gra-
duação. Associe-se! 
Faça sua carteirinha!

pública foi assegurada em âmbito nacional, 
através da Carteira de Estudante.

Além dos ganhos que a Carteira propi-
cia, ela também é a fonte de financiamento 
das entidades estudantis, garantindo sua 
independência de governos e grupos eco-
nômicos. É ela que financia a luta da ANPG 
pela manutenção das bolsas de estudos 
dos pós-graduandos, pela recomposição 
do orçamento das universidades federais 
e pela aprovação da Lei do FNDCT, entre 
outras conquistas. Também são os recursos 
da Carteira que custeiam o funcionamento 
da Ouvidoria da ANPG, que atende e dá as-
sistência jurídica a centenas de estudantes 
todos os anos.

Faça sua 
carteirinha!
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VEM AÍ...VEM AÍ...
A 12ª edição da Bienal dos Estudantes, realização con-

junta da ANPG, União Nacional dos Estudantes e União Bra-
sileira dos Estudantes Secundaristas, terá como tema “Brasil, 
um povo que resiste”, homenageando a cantora Elza Soares 
e a Semana de Arte Moderna.

O evento vai acontecer entre os dias 19 e 23 de maio e 
a programação conta com mostras de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Literatura, Artes Cênicas, Audiovisual, Música e 
muito mais. Em decorrên-
cia da pandemia, a maio-
ria das atividades será 
realizada em ambiente 
virtual.

Saiba mais e inscreva-
-se no site: https://bienal-
daune.org.br/
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A Revista da ANPG está de volta!
A ANPG vai reativar sua revista para edições semestrais. 

Para o ano de 2021, a revista trará duas edições especiais. A 
primeira, em comemoração ao mês da mulher, terá o tema 
“Mulheres e mães pesquisadoras em tempos de covid-19”.

Para enfrentar o negacionismo, uma ciência popular e 
acessível é fundamental. Por isso, os artigos serão aceitos 
no formato de divulgação científica de todas as áreas do 
conhecimento. Sem perder o rigor do método científico, a 

Revista da ANPG será um espaço para que as pesquisadoras 
e pesquisadores divulguem os resultados de suas pesquisas 
com uma linguagem mais acessível. A Revista da ANPG é 

registrada no ISSN 2176-0683
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