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32 anos em Defesa da Pós-graduação, da Ciência
e Tecnologia e Soberania Nacional.

No dia 12 de julho, a Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos (ANPG) comemorou 32 anos de 
história. Fundada durante a 38° reunião da 
Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência 
(SBPC), ocorrida na Universidade Federal do Paraná, 
a entidade é fruto da organização do Movimento 
Nacional de Pós-Graduandos (MNPG) que resistia 
bravamente as repressões, coerções e cerceamento 
de direitos da ditadura civil-militar, lutando pela 
democracia e por mais direitos para a categoria. 
Assim, a ANPG nascia para dar voz nacionalmente 
aos pós-graduandos, congregar e fortalecer uma 
rede de entidades (Associações de Pós-Graduandos 
- APGs) e colaboradores que desde meados dos anos 
70 lutavam por melhores condições de pesquisa 
além do desenvolvimento econômico, cientifico e 
tecnológico do país.

E como não poderia ser diferente, a ANPG vem 
travando lutas por mais direitos para os 
pós-graduandos, além da defesa intransigente de 
um Projeto Nacional que valorize a Ciência e 
Tecnologia e Inovação (C, T & I) no país. Em seus 
primeiros anos de vida, mesmo com as dificuldades 
iniciais, a entidade já se articulava com a 
Assembleia Nacional Constituinte para aprovar o 
reconhecimento da C & T na Carta Magna de 88, e 
com Congresso Nacional para aprovação do Projeto 
de Lei (PL) dos Pós-Graduandos (PL 2405/89), 
encampando já a bandeira dos direitos 
previdenciários para os PG, valorização da bolsa e 
licença maternidade.

A cada ano que passava, a entidade se fortalecia e 
se consolidava na comunidade acadêmica, no 
movimento social e no âmbito institucional, jogando 
papel decisivo para as lutas que se avizinhavam na 
década de 90, enfrentando a campanha pelo 
impeachment  de Fernando Collor, junto com outras 
entidades do movimento estudantil, como a União 
Nacional dos Estudantes. A entidade dos 
pós-graduandos não ficou de fora e resistiu aos 
ideais neoliberais, defendendo o Sistema Nacional 
de Pós-Graduação e os debates que ajudaram a 
fortalecer suas demais campanhas.

A ANPG passou pelos anos de resistência e incentivo 
à importação de tecnologia estimulando o fomento 
à Ciência Nacional. Nesse período, o número de 
bolsas e o seu valor permaneceram congelados, 
desestimulando os jovens a entrarem na 
pós-graduação e assim a produção cientifica 
nacional. Entretanto, a primeira década desse novo 
milênio trouxe novos desafios para a entidade uma 
vez que o Brasil experimentou diversas conquistas 
sociais, desde o combate à extrema pobreza até o 
incremento de investimento na Educação, Ciência e 

Tecnologia que refletiu no aumento da produção 
cientifica e da pós-graduação no Brasil. Desafios que 
tinha como carro chefe a busca por políticas 
públicas que conseguissem aparar socialmente 
aqueles que estavam no meio entre estudantes e 
profissionais formados.

E quando pensamos que poderíamos continuar os 
avanços, mais uma vez a história convoca a ANPG e 
os pós-graduandos se veem a defender a 
democracia, tão cara ao povo brasileiro, e a resistir e 
defender a Soberania Nacional e o Sistema Nacional 
de Ciência e Tecnologia. Ao mesmo tempo que que 
cerramos fileiras na resistência aos retrocessos 
diários com um projeto político de volta ao passado, 
tolhendo direitos sociais e trabalhistas, 
desmontando as universidades e centros de 
pesquisas públicas e todo o sistema de C, T & I, 
solapando qualquer oportunidade de retomada do 
desenvolvimento econômico soberano do país e de 
justiça social. E como não poderia ser de outra forma 
a ANPG está na luta constante de mobilizar cada vez 
mais pós-graduandos, a comunidade cientifica e os 
demais setores da sociedade para a luta política na 
defesa da Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia e 
nosso Estado Democrático de Direito.

DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES

Para manter um constante diálogo com os 
estudantes, a ANPG realiza diversas atividades 
que têm por objetivo debater a Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e o 
Sistema Nacional de Pós-graduação, e em 
especial as  dificuldades do cotidiano do 
pós-graduando, que são elemento fundamental 
no processo de produção cientifica brasileiro. 
De dois em dois anos acontece o Congresso 
Nacional de Pós-Graduandos que atualiza a 
pauta política e de ação da entidade, bem 
como a eleição de sua diretoria. Entre esse 
tempo, a ANPG se dedica a outras atividades, 
como a organização do Conselho Nacional de 
Associações de Pós-Graduandos, um encontro 
de APGs de todo o país. Além disso, também há 
realização de encontros e campanhas que 
mobilizam pós-graduandos do Brasil inteiro, 
como a que garantiu o direito a licença 
maternidade da bolsistas da pós-graduação no 
final do ano passado. Além de ocupar 
importantes espaços de diálogos institucionais 
no Conselho Superior (CS) e no Conselho 
Técnico Científico (CTC) da Capes, no Conselho 
Deliberativo (CD) do CNPq e no Conselho 
Nacional de Saúde.



Pau-brasil, Cana-de-açúcar e Ouro, bens nacionais 
que foram explorados, mas que nunca se 
converteram em insumos para o desenvolvimento de 
um projeto nacional de soberania e independência. 
Enquanto diversas nações gozavam de revoluções 
industriais e tecnológicas, entramos no século XX, 
dependentes de insumos e tecnologia importada. 
Entretanto, há pouco mais de 10 anos, em 2006, a 
Petrobrás, que voltava a perseguir a independência 
energética do país, anunciava a descoberta de 
grandes reservas de Petróleo – o pré-sal - com 
projeções para exploração de mais de 100 bilhões de 
barris.

Se por um lado abria-se uma janela de oportunidade 
para a sustentabilidade energética brasileira aliada 
a um projeto de desenvolvimento industrial, por 
outro descortinava-se a possibilidade da utilização 
dos recursos oriundos dessa exploração para 
alimentação de um projeto nacional, com 
destinação de montantes para setores estratégicos, 
como educação, saúde e ciência e tecnologia. (C&T). 
E isso, graças a constituição de uma poupança - o 
Fundo Social (12.351/10), sancionada pela então 
presidente Dilma Rousseff, com a finalidade de 
constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional. Para esse fundo, serão destinadas 
as parcelas do bônus de assinatura pelos contratos 
de partilha de produção; royalties que cabem à 
União; a receita a partir da comercialização de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos da União; os resultados de aplicações 
financeiras sobre suas disponibilidades e os recursos 
do fundo por lei.

Por lei (12.858/13), 50% desse fundo tem que ser 
destinado para a Educação e Saúde – uma conquista 
história do movimento educacional e estudantil na 
época. A outra metade ainda sem regulamentação 
podem ser destinados para outras áreas, como 
cultura, esporte, meio ambiente e ciência e 
tecnologia. Sem um percentual mínimo para C & T, 
esse montante restante fica à mercê de pressões 
políticas para serem aplicados para o setor. Diante 
disso, há o Projeto de Lei 5876/2016 (de autoria do 
Deputado Celso Pansera - PT/RJ) que prevê a 
destinação de 25% para essa área. O que abre 
perspectivas de ampliação do orçamento anual para 
Ciência e Tecnologia no país. 

Apenas o montante destinado ao Fundo Social no 
último trimestre de 20171, permitiria a aplicação de 
cerca de 550 milhões na área. Um valor que significa 
em termos atuais em torno de 20% do orçamento 
anual do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e Comunicações (MCTIC) ou um pouco 
mais de 50% do CNPq.

Em um cenário de desmonte do Sistema Nacional de 
Ciência e Tecnologia, capitaneados pela Emenda 
Constitucional 95 (EC do Teto dos Gastos) associado 
aos sucessivos cortes e contingenciamentos nos 
orçamentos anuais, que ameaçam paralisar 
atividades e projetos científicos importantes, e 
vendas de empresas públicas que atuam 
diretamente em investimento no setor, torna-se 
imperativo que as entidades cientificas construam 
uma grande frente ampla em defesa de mais 
investimentos para a área. 

A garantia de recursos mínimos do pré-sal joga luz 
no atual horizonte obscuro da nossa ciência, e 
garante que o Brasil tome para si os ganhos da 
exploração dessa riqueza para reverter em um 
projeto de desenvolvimento nacional que traga 
soberania e independência tecnológica, construindo 
assim um caminho de mitigação das desigualdades 
sociais que assolam a dignidade de nosso povo. 

O pré-sal pode ser um dos pavimentos na retomada 
do caminho que coloque a Ciência e Tecnologia  no 
exercício de seu papel social de contribuir com 
recursos humanos qualificados e conhecimento para 
a saída da crise financeira, avanço e 
desenvolvimento do Brasil. E como entidade 
representativa dos pós-graduandos brasileiros e 
defensora da C,T&I como um dos pilares o projeto 
nacional de desenvolvimento, a ANPG está posta à 
luta para que essa lei seja aprovada o mais urgente  
possível e que possamos recolocar o país no trilhos 
do desenvolvimento nacional.

1 - AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLÉO - TERÇA, 27 DE 
FEVEREIRO DE 2018 
http://www.anp.gov.br/noticias/anp-e-p/4326-repass
e-participacao-especial-recorde, acessado em 18 
de julho de 2018.

A URGENTE DEFESA
DO PRÉ-SAL PARA O
DESENVOLVIMENTO NACIONAL!



As Fundações de Amparo à Pesquisa brasileiras 
estão passando por dificuldades, principalmente 
em relação a novos investimentos no Sistema de 
Ciência e Tecnologia e em relação aos pagamentos 
de bolsas de pós-graduação. A FAPERJ e a FAPEMIG, 
por exemplo, estão vivendo situações extremas e 
urgentes. Nestes dois casos, o atraso no pagamento 
de bolsas está sendo uma constante.

“Nós não temos perspectiva de recebimento das 
bolsas de junho. Sabemos que a Fapemig está à 
disposição para nos ajudar, mas falta capacidade 
financeira para solucionar o problema, já que a 
agência depende do repasse do governo estadual”, 
explica Thiago Dias, presidente da APG Milton 
Campos. Ele complementa: “A crise fiscal 
enfrentada em Minas é um reflexo da política 
recessiva imposta pelo Governo Federal e tem 
gerado uma grande perda arrecadatória aos 
Estados, adicione isso a um contexto de total 
desmonte da Ciência, Tecnologia devido aos cortes 
sofridos em 2016, 2017 e neste ano”.

Thiago também explica que o pagamento da bolsa 
para as pós-graduandas e os pós-graduandos é 
essencial para a própria subsistência dos 
estudantes. “O pagamento é revertido para as 
contas do dia-a-dia como aluguel, água e luz, além 
de transporte e alimentação. Sem a bolsa a 
situação se torna caótica. Tudo isso sem entrar na 
questão dos valores que são extremamente baixos e 
já estão há anos sem nenhum reajuste (a bolsa do 
mestrado é de R$ 1.500 e as de doutorado R$ 
2.200)”, contextualiza o representante.

No Rio de Janeiro a Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj)discutiu os repasses orçamentários para a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj). Mas a situação ainda continua 
muito precária.

A LUTA É CONSTANTE

A ANPG luta para que, além do pagamento 
normalizado das bolsas, aconteça uma valorização 
da pesquisa. “Todos os pesquisadores precisam ser 
valorizados e terem condições dignas para 
trabalharem. É preciso lembrar que a nossa 

condição é híbrida, pois, ao mesmo tempo em que, 
somos estudantes, somos também trabalhadores da 
ciência e mesmo assim não temos direitos 
trabalhistas e nem previdenciários. Todos os 
bolsistas assumem o compromisso de se dedicarem 
exclusivamente às atividades de pesquisa, por isso a 
bolsa é a nossa única fonte de subsistência”, 
completa.
No caso da Fapemig, o presidente da APG também 
conta que a ANPG tem um diálogo muito aberto com 
a Fapemig. “Desde o começo do ano instalamos um 
grupo de trabalho com a Fapemig para buscar o 
fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Minas 
Gerais, pois sabemos que a melhor saída para a crise 
é o investimento nessas áreas”.

Além do grupo, a ANPG conseguiu elevar a prioridade 
dada pelo governo ao pagamento dos bolsistas. 
“Hoje sabemos que os bolsistas são pagos depois dos 
funcionários públicos e aposentados. Ainda não é o 
ideal, pois o pesquisador deveria ser encarado pelo 
governo estadual com prioridade máxima, visto que 
suas pesquisas são essenciais e contribuem para o 
próprio desenvolvimento do país”, explica Thiago.

FALTA INVESTIMENTO NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO BRASILEIRA

A aprovação da PEC do Teto, que congelava os gastos 
do governo por duas décadas, foi fortemente sentida 
na ciência, tecnologia e inovação nacional.

A trajetória de queda das verbas federais para 
pesquisa, que já vinha se acentuando desde 2015, 
está cada vez pior. A Lei Orçamentária Anual de 2017 
previa recursos da ordem de R$ 5 bilhões, o que já 
era uma queda brusca em relação a apenas dois 
anos atrás, quando respondiam por R$ 8,4 bilhões.

Para tornar o ruim pior, o governo contingenciou, em 
março de 2018, cerca de 44% do orçamento ligado à 
ciência, fazendo os R$ 5 bilhões virarem R$ 2,8 
bilhões.

ANPG luta por mais
investimentos nas

Fundações de Amparo
à Pesquisa Brasileiras



ANPG oferecerá atendimento jurídico para
acompanhar casos de assédio na pós-graduação

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 e com 
tantos pedidos a entidade criou um departamento jurídico para acompanhar os casos, que começará a 
funionar a partir de agosto.

CAMPANHA CONTRA O ASSÉDIO

Durante o 26 Congresso Nacional de Pós-Graduandos a ANPG lançou um vídeo e uma cartilha sobre o Assédio 
Moral e Sexual. Você pode acessar o material por este link: 
http://www.anpg.org.br/campanha-contra-o-assedio/

Todos contra o assédio
ANPG oferecerá atendimento jurídico aos casos de assédio na pós-graduação
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 e com 
tantos pedidos a entidade criou um departamento jurídico para atender os casos, que começará a funionar a 
partir de agosto.

Campanha: Com Assédio Não Se Brinca
Durante o 26 Congresso Nacional de Pós-Graduandos a ANPG lançou um vídeo e uma cartilha sobre o Assédio 
Moral e Sexual da Campanha com Assédio Não se Brinca.  Você pode acessar o material por este link: 
http://www.anpg.org.br/campanha-contra-o-assedio/

TODOS CONTRA O ASSÉDIO

Importante saber que o assédio moral se configura através da exposição a situações humilhantes, 
degradantes e constrangedoras, podendo se dar através de atitudes, gestos, palavras faladas ou escritas.  
Ações que desvalorizam, humilham e isolam a vítima também se caracterizam o assédio moral. Essas ações 
podem ser isoladas (direcionadas a uma pessoa) ou repetidas e coletivas (com toda uma turma de 
estudantes, por exemplo). A consequência do assédio é o dano moral, sentido das mais variadas formas pela 
vítima.

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.



Uma Associação de Pós-Graduandos (APG) é um ponto nodal de organização de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Serve como 
instrumento para organizar e encaminhar reivindicações cotidianas, ligadas ao local de estudo, como problemas nas salas de aula, 
denúncias de Assédio Moral, luta por questões de assistência estudantil e outras. Serve também para encaminhar reivindicações à 
autoridades governamentais, como prefeitos, vereadores, deputados e governadores. Pode e deve organizar a participação cidadã dos 
Pós-Graduandos nos conselhos temáticos de políticas públicas.

Uma APG pode e deve organizar atividades de caráter recreativo, acadêmico e científico como debates, workshops, feiras, mostras e 
festas. Pode estabelecer convênios de descontos e serviços para seus representados. Pode e deve debater questões com a Representação 
Discente, apoiando e organizando sua ação.

Por fim, a APG é o elo de ligação e materialização entre a ANPG e os Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Se uma APG não dialoga com as 
pautas organizadas pelo Movimento Nacional de Pós-Graduandos em seus fóruns legítimos, não se mobiliza pelas bandeiras da categoria, 
a ANPG não funciona no local.
Uma APG é composta por estudantes de lato e stricto sensu e pode ser formada no interior de um Programa, de um Departamento, de um 
Instituto, de um Campus ou de uma Universidade. Recomendamos que as APGs sejam formadas por Universidades, sem prejuízos da 
coexistência com outras organizações locais. Uma APG para a Universidade é capaz de organizar melhor as lutas cotidianas tendo em vista 
que a maioria das nossas demandas é decidida no âmbito da Reitoria.

O Movimento estudantil de pós-graduação demanda muito sentimento de unidade e co-responsabilidade. Nossa capacidade de 
participação é limitada pela dedicação exigida por nossos projetos. É comum que membros de uma associação precisem se afastar 
durante algum período para dar conta de se concentrar na sua qualificação, dissertação, tese, defesa, pesquisa de campo, participação em 
Congresso ou período no exterior. O que importa é não deixar a peteca cair e manter acesa a chama da organização.

Para saber como montar sua APG passo-a-passo  acesse e faça o dowload de nossa cartilha: http://www.anpg.org.br/cartilha/

Desenvolvimento com Ciência, Pesquisa com
Previdência!

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.

O projeto, que já conta com o apoio da SBPC e de outras entidades científicas, está sendo articulado junto à 
Câmara dos Deputados para entrar em tramitação até setembro de 2018.

ENTENDA A PROPOSTA

Não há dúvidas da necessidade do desenvolvimento científico como mola propulsora para o crescimento 
econômico, desenvolvimento social e fortalecimento de nossa independência e soberania. 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, é imperativo a construção 
de políticas públicas e conquista de direitos que valorizem nossa produção científica, e nesse sentido, é que 
se propõe mais um incentivo aos estudos da pós-graduação: os direitos previdenciários para os 
pós-graduandos.

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 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 de pós-graduando.

Há que se considerar, ainda, 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. Desse modo, a ANPG acredita que o melhor caminho para a conquista 
desse direito sem pesar no valor da bolsa, é a inclusão dos pós-graduandos no Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) – Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 - , com alíquota de 5% que é para os segurados contribuinte 
individual e facultativo, como já acontece para os casos de Microempreendedor individual e para o segurado 
facultativo sem renda própria. Isso tende a aumentar o número de contribuintes, reforçando a arrecadação 
da previdência. Ao mesmo tempo que garante esse direito básico aos pós-graduandos que são trabalhadores 
da Ciência brasileira, aumentando o incentivo para que jovens graduados entrem na pós-graduação querendo 
contribuir com o desenvolvimento nacional.

MONTE SUA APG E VENHA FAZER PARTE DA ANPG





Uma Associação de Pós-Graduandos (APG) é um ponto nodal de organização de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Serve como 
instrumento para organizar e encaminhar reivindicações cotidianas, ligadas ao local de estudo, como problemas nas salas de aula, 
denúncias de Assédio Moral, luta por questões de assistência estudantil e outras. Serve também para encaminhar reivindicações à 
autoridades governamentais, como prefeitos, vereadores, deputados e governadores. Pode e deve organizar a participação cidadã dos 
Pós-Graduandos nos conselhos temáticos de políticas públicas.

Uma APG pode e deve organizar atividades de caráter recreativo, acadêmico e científico como debates, workshops, feiras, mostras e 
festas. Pode estabelecer convênios de descontos e serviços para seus representados. Pode e deve debater questões com a Representação 
Discente, apoiando e organizando sua ação.

Por fim, a APG é o elo de ligação e materialização entre a ANPG e os Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Se uma APG não dialoga com as 
pautas organizadas pelo Movimento Nacional de Pós-Graduandos em seus fóruns legítimos, não se mobiliza pelas bandeiras da categoria, 
a ANPG não funciona no local.
Uma APG é composta por estudantes de lato e stricto sensu e pode ser formada no interior de um Programa, de um Departamento, de um 
Instituto, de um Campus ou de uma Universidade. Recomendamos que as APGs sejam formadas por Universidades, sem prejuízos da 
coexistência com outras organizações locais. Uma APG para a Universidade é capaz de organizar melhor as lutas cotidianas tendo em vista 
que a maioria das nossas demandas é decidida no âmbito da Reitoria.

O Movimento estudantil de pós-graduação demanda muito sentimento de unidade e co-responsabilidade. Nossa capacidade de 
participação é limitada pela dedicação exigida por nossos projetos. É comum que membros de uma associação precisem se afastar 
durante algum período para dar conta de se concentrar na sua qualificação, dissertação, tese, defesa, pesquisa de campo, participação em 
Congresso ou período no exterior. O que importa é não deixar a peteca cair e manter acesa a chama da organização.

Para saber como montar sua APG passo-a-passo  acesse e faça o dowload de nossa cartilha: http://www.anpg.org.br/cartilha/
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