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Confira os próximos eventos da ANPG:
- Salão Nacional de Divulgação Científica, 21 a 27 de julho na UFMS;
- 42 CONAP;
Cadastre em nossas redes sociais para participar de nossos eventos, manifestações e reuniões
facebook.com/@anpgbrasil - twitter.com/anpg - youtube.com/TVANPG

www.anpg.org.br

Seis meses da
Gestão 2018-2020
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Resistir para conquistar
um novo futuro

2018 marcou o início de
um novo ciclo no país. Foi
eleito um governo com programa de extrema direita e comprometido
com o desmonte da educação, da ciência,
do nosso parque industrial e tecnológico,
com a entrega das nossas riquezas naturais
e com uma política externa que deixa desnuda nossa soberania nacional.
Novos desafios se apresentam para nós,
pós-graduandos e pós graduandas brasileiras. Precisamos constituir uma ampla
rede de apoio que nos permita resistir aos
retrocessos que já batem à nossa porta e
tendem a se aprofundar e para que tenhamos condições de defender o orçamento
das instituições científicas, de fomento e
das universidades públicas. Diante da escassez de recursos, hoje elas se encontram
sob forte ameaça de extinção da gratuidade, especialmente através da cobrança de
mensalidades na pós.
É necessário paralisar a avalanche de
privatizações das empresas públicas nacionais, responsáveis por parcela importante do desenvolvimento de pesquisas de
ponta no país, processo esse iniciado por
Temer e com aprofundamento anunciado
por Bolsonaro. Empresas como Embraer
e Petrobrás precisam ser defendidas, pois
são patrimônios essenciais para um país
soberano.
Precisamos proteger nossos pesquisadores, sejam discentes ou docentes, da implacável perseguição ao pensamento crítico que cresce como uma espiral no nosso
cotidiano. A tentativa de aprovar o “escola
sem partido” abriu uma verdadeira caixa
de pandora, criminalizando toda a categoria de professores e o pensamento científico. O Brasil precisa de universidades com
plena autonomia didática, pedagógica e
científica, como preconiza a Constituição
de 1988.
No entanto, mais do que resistência, o
momento exige uma pauta capaz de mobilizar o conjunto da pós-graduação para a
conquista de agendas fundamentais para o
bom desempenho da nossa atividade acadêmica e científica.
É preciso conquistar a real valorização
do pesquisador e da ciência brasileira. A
bolsa de pós-graduação não tem aumento há quase seis anos, tornando praticamente insustentável nossas atividades de
pesquisa.
Entre 6 e 9 de fevereiro deste ano, em
Salvador, realizaremos o 8º Encontro Nacional dos Pós-Graduandos, 40 anos depois da sua primeira edição. Será um espaço privilegiado para debater as saídas para
esse cenário complexo e organizar duas importantes Campanhas da ANPG: “Investir
em Ciência é desenvolver o Brasil. Reajuste
de Bolsas Já!” e “Pré-Sal para o Desenvolvimento Nacional – 25% dos royalties para
a ciência e tecnologia”.
Venha participar do ENPG e fortalecer
com a ANPG a corrente em defesa da democracia, da ciência, da valorização dos
pesquisadores brasileiros e da nossa soberania!

Os primeiros seis meses de Gestão 2018-2020 são
marcados por vitórias para os pós-graduandos
A gestão 2018-2020 da ANPG
iniciou em meio `a luta pela Educação, Ciência e Tecnologia brasileira. Já em seu primeiro mês, no dia
01 de agosto de 2018, a entidade
sugeriu ao Conselho Superior da
Capes uma nota, endereçada ao
então Ministro da Educação, alertando sobre as consequências de
vetos a emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. A nota
surtiu efeito desejado e culminou
em atos organizados pela ANPG,
UNE e UBES em diversas cidades
brasileiras.
Já no dia 14 de agosto de 2018,
a ANPG toma posse durante a jornada de lutas das entidades estudantis. Centenas de estudantes
foram ao Congresso Nacional, em
Brasília, pois era o último dia marcado para o então presidente Michel
Temer sancionar, sem vetos, a Lei
de Diretriz Orçamentária de 2019 –
que foi sancionada e aprovada em
novembro do ano passado.

A ANPG ressalta que a luta
contra a exigência da proficiência em inglês para países lusófonos continua, assim como os demais idiomas. “Essa luta continua
com o acompanhamento junto às
universidades no sentido de aumentar a oferta de formação em
línguas estrangeiras para os pós-graduandos”, acrescenta a presidenta da ANPG.

PDSE vitória dos
pós-graduandos

O Edital do Doutorado Sanduíche de 2018 foi marcado por uma
forte questão: a exigência acima da
média dos parâmetros internacionais na comprovação da proficiência em inglês. A ANPG encabeçou
essa luta e pressionou a Capes por
Na ocasião, a ANPG junto com meio de reuniões e uma audiência
a UNE e UBES participou de uma pública em junho do ano passado
audiência na Comissão de Educa- para debater o tema.
ção onde sabatinou o então MinisA exigência era de pontuação
tro do Planejamento sobre a LDO. mínima de 550 do TOEFL ITP, bem
A LDO tinha emendas que permi- acima do cobrado pela Comissão
tiriam que não houvesse cortes no Fulbright, que é de 527. “Buscaorçamento da educação brasileira mos de forma incessante diálogo
para esse ano. “Preparamos um com a Diretoria de Relações Inato político que convocou a aten- ternacionais (DRI) da agência por
ção da Câmara de Deputados e entendermos que os termos disSenadores para o desmonte da postos no edital não colocavam
nossa Educação e da Ciência bra- em condições de isonomia todos
sileira. A ANPG está em luta para os doutorandos candidatos e não
que tenhamos um novo projeto consideravam o atual perfil de propolítico que entenda a importân- ficiência e socioeconômico dos
cia dessas áreas para nossa sobe- pós-graduandos no Brasil”, disse
rania”, disse Flávia Calé, que assu- a presidenta da entidade Flávia
miu a presidência da entidade. No Calé, em agosto do ano passafim do dia, os estudantes brasilei- do, data da última reunião entre a
ros tiveram a vitória de uma LDO ANPG e o DRI. Calé ainda reforçou
sem vetos para o setor da educa- que “em épocas de globalização e
ção.
internacionalização da Ciência, teEstiveram presentes no Ato da mos o entendimento que é preciso
posse a presidenta da UNE, Ma- romper com barreiras e democratirianna Dias, o presidente da Ubes, zar o acesso às oportunidades de
Pedro Gorki, a ex-presidenta da intercâmbio científico e cultural”

Instalada a Ouvidoria
para atender as demandas dos pós-graduandos

Para auxiliar as pós-graduandas e pós-graduandos em problemas decorrentes da relação
com orientadores, instituições de
ensino e/ou pesquisa, agências
de fomento e programas de pós-graduação, a ANPG, 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.

A ouvidoria é um canal de comunicação que poderá ser acessado pelo e-mail ouvidoria@
anpg.org.br e está aberto para
receber as demandas dos pós-graduandos. Os e-mails serão
ANPG, Tamara Naiz, Acioli CanTodo o debate surtiu o efeito avaliados e os responsáveis pelo
cellier e os Deputados Celso Pan- desejado no edital lançado no
canal ajudarão a encontrar solusera, Luciolla Molon, Léo Britto e dia 28 de dezembro pela Capes.
ções adequadas, sempre levando
as Deputadas Margarida Salomão Nele, a nota do Toefl ITP passa a
em consideração as especificidae Erika Kokay.
ser 527 e 71 para o IBT.
des de cada caso.

O incêndio no Museu
Nacional e o impacto
na pós-graduação.
ANPG mobilizada!
A mais antiga instituição científica do Brasil pegou fogo no dia
2 de setembro de 2018. O Museu
Nacional (MN), no Rio de Janeiro,
era o local de referência de estudos de geologia, antropologia,
biologia, 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 é incalculável. Todo o sistema nacional de pós-graduação
será afetado pela destruição desse espaço”, contou o pesquisador
e diretor da ANPG, Rafael Souza.

Atuação na
campanha eleitoral
2018
No dia 4 de setembro de
2018, a ANPG lançou sua Plataforma Eleitoral endereçada aos
candidatos(a) à presidência da
República, ao Congresso Nacional e Assembleias Legislativas e
Governos Estaduais. A plataforma reuniu propostas dos pós-graduandos baseado na crença
no povo brasileiro e sua potencialidade e na enorme capacidade da Educação e Ciência e
Tecnologia de gerar riquezas e
de transformar a sociedade, reduzindo as desigualdades socioeconômicas de nosso país.
Todos os candidatos à presidência da República foram contatados, mas apenas Ciro Gomes,
Fernando Haddad e Guilherme
Boulos se comprometeram com
a plataforma. Além disso, mais
de 50 candidatos às eleições
proporcionais assinaram a intenção de seguir os tópicos citados
pela entidade.

Previdência para os
pós-graduandos agora é Projeto de Lei!

Por este motivo, no dia seguinNo início de agosto de 2018,
te ao trágico incêndio, a ANPG a Associação Nacional de Pósmobilizou vários atos pelo Brasil. -graduandos (ANPG) deu um
importante passo para aquilo
Na Cinelândia, no Rio de Jaque pode ser uma conquista
neiro, e no MASP, em São Paulo.

histórica para o movimento na- o rol de Projetos de Lei de incional de pós-graduação: o iní- teresse dos pós-graduandos no
cio da tramitação do Projeto de Brasil.
Lei (PL) que verO PL da presa sobre a previProposto pela
vidência ainda
dência para os
tem um camiANPG aos parlamenpós-graduannho longo para
tares da Câmara de
dos. Proposto
percorrer denpela ANPG aos
Deputados, [...] intro da Câmara
parlamentares
tegra agora o rol de
dos Deputados,
da Câmara de
mas com a nosProjetos de Lei de
Deputados, dusa mobilização
interesse dos pós-grarante a caravae pressão aos
duandos no Brasil.
na à Brasília no
parlamentares,
mês de Abril, o
poderá ser aproPL 10.676/2018,
vado neste ano.
de autoria do deputado Celso
Pansera (PT/RJ), integra agora

