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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante os dias quinze e dezesseis do ano de dois mil e dezenove, na Universidade de 

Federal de São Paulo, campus Guarulhos, na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, reuniu-

se o Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos para sua 42° reunião. Além dos 

representantes das APGs, estavam presentes integrantes da diretoria da Associação Nacional de 

Pós-Graduandos e pós-graduandos observadores.   

 O 42° CONAP trouxe como tema balizador “Pós-graduandos em defesa da Ciência, da 

Universidade e da Democracia” e teve o objetivo de congregar as Associações de Pós-Graduandos 

(APGs) de todo o país para discutir sobre a importância da organização dos estudantes de pós-

graduação na resistência e defesa da educação, ciência e tecnologia e da democracia brasileira. 

Além disso, discutir os direitos que são pertinentes aos pós-graduandos, a fim de criar um 

ambiente cada vez propício para o livre desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no 

Brasil. O CONAP se constitui uma instância deliberativa, consultiva e fiscal da Associação 

Nacional de Pós-Graduandos, sendo realizado a cada dois anos. E se configura como instrumento 

fundamental para a discussão da pós-graduação, abordando as realidades locais, com a 

participação de representantes das APGs de todo território nacional. 
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2. PROGRAMAÇÃO 

 

_________________________SEXTA-FEIRA__________________________ 

15/11/2019 

 

09:30h – MESA DE ABERTURA - Os pós-graduandos em defesa da universidade, da ciência e 

da democracia. 

10:30h:   MESA 1 - Da Reforma de Córdoba aos dias de hoje: os desafios para o exercício da 

autonomia universitária 

15:00hs: MESA 2 - Cortes na educação e na ciência e os desafios do financiamento público: por 

que o Future-se não é solução?  

17:00 – MESA 3: "SUS por um fio: do desfinanciamento às ameaças à universalidade" GT de 

Saúde  

17:00 – GT´s organizativos 

 

___________________________SÁBADO____________________________ 

16/11/2019 

 

 

09:30h – MESA 4: Pós-graduação e o futuro da pesquisa no Brasil  

14:00h – MESA 5: Em defesa do conhecimento e da Democracia: Liberdade de cátedra e de 

ensino 

17:00h – MESA 6 - Os desafios de ser pós-graduando hoje 

19:00h- Plenária final 

23:00h – Atividade Cultural 
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3. CONVOCAÇÃO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL 

DE PÓS-GRADUANDOS 

 

A partir do 42° CONAP fica convocado XXVII Congresso Nacional de Pós-Graduandos, a 

ser realizado de 15 a 17 de maio de 2020, em Vitória, Espírito Santo. Fica a cargo da Diretoria 

Executiva da ANPG a indicação da Comissão de Organização para viabilização do evento.  
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4. REGIMENTO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE 

PÓS-GRADUANDOS 

 

A partir do 42° CONAP fica aprovado o seguinte regimento do XXVII Congresso Nacional 

de Pós-Graduandos. 

REGIMENTO DO 27º CONGRESSO DA ANPG 

 

15 a 17 de maio de 2020 

 

Seção I - DO CONGRESSO 

 

Art.1º - O Congresso da ANPG (CNPG) é a instância máxima de deliberação da Associação Nacional 

de Pós-Graduandos. 

 

Art. 2º - O 27º CNPG será realizado entre os dias 15 e 17 de maio 2020, em Vitória, Espírito Santo, e 

será de caráter estatutário.  

 

Parágrafo 1 - Por motivos relativos à estrutura ou calendário letivo, o Congresso pode ser antecipado 

ou adiado em até 90 dias e ter seu local mudado sob deliberação da Comissão de Organização indicada 

pela Diretoria Executiva da ANPG. 

 

Parágrafo 2  -  O local de realização será definido, entre os citados no caput do artigo 2º, por decisão da 

Comissão de Organização até 15 dias antes da realização do congresso.. 

 

Art. 3º - Compete ao Congresso da ANPG: I - Reconhecer seus (suas) associados (as); II - Discutir e 

votar as teses, recomendações, moções, adendos e propostas apresentadas por qualquer um (a) de seus 

(suas) associados (as); III – Destituir, em convocação extraordinária do Congresso, o mandato dos (as) 

diretores (as) da ANPG em caso de falta grave, no limite de 1/3 (um terço) da Diretoria; IV - Receber e 
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considerar os relatórios da Diretoria Plena da ANPG e sua prestação de contas; V - Eleger a Diretoria 

da ANPG, mediante a inscrição de chapas, em que constarão todos os dados solicitados em regimento 

eleitoral específico; VI - Alterar o estatuto com o voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos (as) delegados 

(as) presentes; VII - Aprovar a dissolução da ANPG, com o voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

delegados (as) presentes, mediante convocação expressa para essa finalidade; VIII - Deliberar sobre os 

casos omissos do estatuto. 

 

Art.4º - Participam do Congresso da ANPG, com direito à voz e voto, os estudantes de pós-graduação 

presencial ou à distância, stricto e lato sensu, eleitos como delegados de acordo com os critérios 

constantes no presente regimento. 

 

Parágrafo único - Também participam do Congresso da ANPG, com direto a voz, os/as pós-

graduandos/as observadores/as credenciados/as e os convidados/as. 

 

Seção II - Da organização do Congresso 

 

Art. 5º - O Congresso da ANPG, bem como o processo de eleição de delegados (as) nas universidades 

será organizado pela Comissão de Organização indicada pela Diretoria Executiva da ANPG.  

 

Parágrafo único - Será permitido, em caso de impossibilidade de comparecimento do/a titular, o voto 

por procuração simples, nas reuniões da Comissão de Organização. As procurações deverão ser 

apresentadas na reunião da Comissão de Organização e arquivadas junto aos documentos e atas da 

Comissão. 

 

Art. 6º - As demais questões omissas neste regimento, assim como encaminhamentos derivados 

de questões organizativas e de infraestrutura, serão resolvidas pela Comissão de Organização. 

 

 

São Paulo, 16 de novembro de 2020. 

42º CONAP
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5. RESOLUÇÃO POLÍTICA, PROPOSTAS E MOÇÕES 

 

5.1.  RESOLUÇÃO POLÍTICA SOBRE O FUTURE-SE 

 

INTRODUÇÃO 

  

Os processos políticos recentes com os quais temos convivido nos apresentam 

dias muito difíceis e certamente os que estão por vir não serão mais fáceis que estes. 

Vivemos dias de rememoração à ditadura, em que tentam pelas vias democráticas colocar 

um regime autoritário, por isso, nos cabe aprofundar as reflexões sobre o impacto do 

conservadorismo em nossas vidas e o desmonte da democracia.  

Em um momento em que o governo federal normatiza um projeto político de 

morte, que precariza as relações de trabalho, nossos territórios e vidas, atingindo 

principalmente a população negra, as mulheres e os trabalhadores pobres do campo e 

cidade. Seu projeto se constitui em diversos âmbitos da conformação social e do Estado 

e traz à tona o aprofundamento de modelo de sociedade que não tem como horizonte a 

garantia dos direitos humanos e o combate às desigualdades econômicas e sociais.  

Não é de hoje que a educação brasileira enfrenta desafios. No país em que o acesso 

ao ensino é sinônimo de combate às latentes desigualdades, a luta pela educação ocupa 

posição de destaque e é de interesse de toda a sociedade. Ainda que não se tenha rompido 

com o modelo de educação vigente, por um breve período avançamos na expansão e 

democratização da rede de ensino superior. No entanto, nos últimos anos, as políticas 

educacionais e de investimento têm passado por um profundo retrocesso. As políticas de 

ajuste fiscal e o desmonte de um projeto de ensino superior inclusivo, diante do 

aprofundamento dos cortes de orçamento, inseriram as universidades e agências de 
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fomento à pesquisa em uma situação de dificuldade de manutenção de suas atividades 

essenciais.  

  Esse cenário impõe uma crise que tem como objetivo romper com o sistema de 

ensino superior público como o conhecemos. Um exemplo desse contexto é o projeto 

denominado Future-se, proposto pelo Governo Federal. Este projeto representa, 

fundamentalmente, a destruição do caráter público da Universidade, traz consigo uma 

agressão à autonomia das universidades e da liberdade de cátedra ao submeter o 

funcionamento e a gestão das Instituições Federais de Ensino a organizações de caráter 

privado, que não são regidas pelos princípios e órgãos que regem as IFEs. A proposta 

gera uma separação ainda maior das instituições públicas de ensino das demandas da 

sociedade brasileira, além de desresponsabilizar o Estado pelo financiamento da 

educação. Em síntese, uma verdadeira ameaça à democratização do conhecimento e ao 

desenvolvimento do país. 

  Diante destas dificuldades, tem sido imprescindível a atuação das entidades 

representativas dos estudantes, assim como das demais organizações do setor educacional 

e do conjunto da sociedade, para determinar o rumo da educação no Brasil. A necessidade 

de mais investimentos públicos, desde a renovação do FUNDEB (Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), 

passando pela revogação da Emenda Constitucional 95, até a manutenção dos orçamentos 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do CNPQ 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) são bandeiras 

hasteadas por cada vez mais setores.  Estas são imperativas para a construção do nosso 

futuro, assim como a rejeição a saídas falaciosas para os problemas que enfrentamos. 

  

 EIXOS 

Expansão e interiorização da educação superior 

 

A educação pública, gratuita e de qualidade é um direito fundamental para o povo 

trabalhador, fruto de sucessivas lutas históricas em nosso país. Contudo, sua 
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universalização ainda não foi atingida. No ensino superior, isso se torna mais evidente: a 

maior parte das e dos estudantes se encontra matriculada na rede privada de ensino, 

indicando a necessidade de expansão do acesso e da permanência na rede pública. Se é 

verdade que este processo de democratização e popularização está longe do ideal, também 

é que conseguimos expandir o acesso, a partir do REUNI e da importante vitória 

alcançada com a lei de cotas. A interiorização da universidade acompanhou a expansão e 

vimos cidades e regiões receberem, pela primeira vez, um campus universitário em seu 

território, o que configura um poderoso instrumento no combate de desigualdades 

regionais históricas. Não há dúvidas de que a presença de uma instituição de ensino 

superior altera consideravelmente a dinâmica de uma sociedade – para além dos estímulos 

sócio-culturais e econômicos, para muitos é única chance de almejar outras perspectivas 

de vida. 

O projeto Future-se ameaça os sonhos de quem acredita no potencial 

transformador da educação. É um projeto que mostra desrespeito à tradição e às 

finalidades do ensino superior público brasileiro. Uma de suas bases prevê que o 

orçamento da universidade seja composto por investimentos da iniciativa privada, 

favorecendo a aplicação de investimentos nos centros urbanos e financeiros, estimulando 

a lógica da concentração do conhecimento que há tempos lutamos para superar. Além 

disso, o regime de contratos de desempenho dificulta que a função social esteja no centro 

dos objetivos da universidade pública, colocando em risco os serviços prestados pela 

comunidade acadêmica às populações que a cercam. 

  

Gratuidade, Caráter Público da Universidade e Autonomia didático-científico-

financeira e Democracia nas universidades 

 

A proposta de reformulação da rede federal de ensino ameaça seu caráter público 

em essência: significa a desresponsabilização do Estado por seu financiamento. Isso 

significa também um ataque à autonomia didático-científico-financeira das instituições 

de ensino, à medida em que o projeto dispõe que serão valorizadas as pesquisas que 
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“objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a 

difusão de tecnologia”. Ou seja, prevê uma discriminação utilitarista às áreas do 

conhecimento, burlando o disposto na Constituição Federal com essa utilização restritiva 

de orçamento que viola simultaneamente os princípios da indissociabilidade e da 

autonomia de gestão financeira. Na prática, o que essa disposição significa é a subversão 

dos programas de pesquisa às demandas do mercado, apartando-os dos desafios da 

sociedade. Isto se estende também à gestão das instituições, que ficaria em grande parte 

subordinada às Organizações Sociais, responsáveis, no projeto, pela gestão dos Fundos 

Patrimoniais a serem constituídos. Em suma, o processo de decisão colegiada nos 

conselhos superiores, congregações, departamentos e colegiados, responsáveis pelo 

caráter democrático da governança, perde espaço para entes privados que pouco 

compreendem a realidade da universidade e que não objetivam a transformação da 

sociedade. 

 

Gestão Universitária 

 

Um dos pressupostos do ataque do Governo Federal à Universidade Pública é a 

premissa de que a comunidade acadêmica, em especial reitores e reitoras, seriam inábeis 

para gerir as IES. Portanto, a resposta a esse suposto problema seria a privatização da 

gestão, como descrito no ponto anterior, aliada à aberta perseguição de reitores já eleitos 

pela comunidade acadêmica. É um erro de objeto: se hoje temos problemas com a gestão 

universitária ela não é fruto de incapacidade dos encarregados, mas de uma estrutura 

institucional deficitária.  

Precisamos, portanto, propor alternativas para os reais problemas da Universidade 

Pública atualmente: a burocratização e excessiva departamentalização da estrutura de 

gestão criada ainda na ditadura militar e que persiste até hoje. Não é razoável naturalizar 

que processos simples sejam interditados por diversas etapas burocráticas, aumentando 

significativamente tanto o tempo de execução de projetos e até mesmo inviabilizando-os.  
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Logo, é importante que pensemos propostas para a melhoria das estruturas que obstruem 

o pleno funcionamento da universidade preservando seu caráter público e fim social. 

Extensão Universitária e Papel da Universidade 

  

A universidade se assenta sobre a previsão constitucional da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Até mesmo isso está ameaçado pela proposta do 

Governo Federal: o empobrecimento dos eixos temáticos o reduz a três (1- pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, 2- empreendedorismo e 3- internacionalização) 

e os determina por sua fonte de financiamento, afastando as atividades de sua natureza 

pública ou projeto institucional. Assim, a proposta contraria a própria Constituição 

Federal, que associa a afirmação da autonomia a um projeto de instituição espelhado no 

convívio e colaboração entre múltiplas dimensões e áreas da vida universitária. Aparta 

essas atividades dos desafios e demandas da sociedade, que sempre moveram a atividade 

de extensão e pesquisa, e impede que os saberes produzidos pela comunidade adentrem a 

universidade. 

  

Desenvolvimento de Ciência e Sistema Nacional de Pós-Graduação 

  

         As universidades, institutos e órgãos de pesquisa são responsáveis por 92% da 

produção científica do Brasil. Para isso, dependem centralmente de recursos públicos para 

o fomento das pesquisas e financiamento das bolsas, que são responsáveis por garantir a 

subsistência dos pesquisadores, em sua maioria pós-graduandos e pós-graduandas, 

encarregados de desenvolver a ciência e a tecnologia brasileira. 

No tocante à Ciência, Tecnologia & Inovação, é preciso afirmar que o Future-se 

traz aspectos que implementam algumas leis já em vigor no Brasil, como a Lei do Bem, 

Lei da Inovação e Marco Civil da Ciência e Tecnologia. Entretanto, traz componentes 

que podem ferir a soberania nacional e a produção científica brasileira ao permitir, sem 

regulamentação, a parceria com empresas estrangeiras e responsabilizar o cientista pelo 

financiamento de suas pesquisas, a partir da busca individual de recursos para realização 
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das mesmas. Nesse contexto, é crucial defender o sistema nacional de pós-graduação. 

Nossa rede de programas de mestrado e doutorado vem sendo atacada sistematicamente, 

em uma verdadeira guerra contra o conhecimento nacional. O corte de recursos tem 

impactado nas avaliações e concessões de bolsas para estudantes, aprofundando a 

desigualdade social e regional, bem como entre as distintas áreas de conhecimento. 

Aqueles programas com nota 3 e 4 na avaliação da CAPES, em sua maioria, 

correspondem a universidades novas e programas ainda não consolidados. Além disso, a 

criação de programas de pós-graduação em cidades do interior dos estados permite um 

incremento substantivo às economias locais. Ao restringir o orçamento e estimular a 

destinação de recursos aos programas com notas 6 e 7, o Future-se representa uma ameaça 

ao processo de interiorização da pós-graduação brasileira. Defendemos a concessão 

equitativa dos recursos chamando a atenção que aqueles programas com nota 3 e 4 são os 

que demandam maior atenção do Estado para reduzir o abismo entre as regiões do país. 

Diante dessa realidade, a ANPG se soma às vozes que recusam o projeto Future-

se como alternativa para o financiamento público e para a estruturação da pós-graduação 

e das universidades brasileiras. Por isso, defendemos que o governo e o MEC revoguem 

imediatamente os cortes orçamentários na educação e na ciência; retomem o investimento 

nas universidades públicas; assim como realizem o reajuste e a recomposição imediata 

das bolsas de estudo, de pesquisa e produtividade, uma vez que são políticas públicas que 

induzem a produção científica e inovação no país. 

  

  

Assistência Estudantil, PNAES e Políticas de Acesso 

 

Outro ponto grave do documento diz respeito à permanência estudantil. O 

processo de democratização das universidades só foi possível a partir da implementação 

de políticas afirmativas de acesso e da ampliação dos auxílios aos ingressantes de baixa 

renda. Apesar disso, vemos que a disparidade do acesso à pós-graduação em nosso país 

ainda existe. É necessário que lutemos pela ampliação e regulamentação das ações 
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afirmativas na pós-graduação para aumentar o acesso de pessoas de baixa renda, negros 

e negras, indígenas, pessoas trans e travestis, pessoas com deficiência, refugiados, entre 

outros. São necessários também mecanismos que permitam a permanência desses 

estudantes, como ampliação de casas de estudantes para alunos de pós-graduação, 

aumento de número e valor das bolsas e a observância dos diversos direitos trabalhistas 

ao pós-graduando, como férias, décimo-terceiro, aposentadoria e até mesmo o direito à 

greve. 

 A proposta apresentada através do Future-se é diametralmente oposta: a 

utilização de recursos dos Fundos para ações voltadas à assistência dependeria de estarem 

vinculadas ao empreendedorismo ou à pesquisa e inovação. Isso em um contexto em que 

os recursos do PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil) acompanham os cortes 

promovidos às instituições federais. O próprio conceito de empreendedorismo gera uma 

distorção, reduzindo a pesquisa a aspecto financeiro, desconsiderando o capital cultural e 

imaterial intrínseco ao desenvolvimento da atividade a partir de uma percepção da 

educação como bem público e gratuito. 

  

Financiamento 

 

A proposta se assenta sobre uma falsa polêmica. Apresenta como inovadora a 

possibilidade de as universidades realizarem captação própria de recursos para seu 

orçamento. Mesmo assim, as receitas próprias das universidades teriam caído de 1,5 bi, 

em 2013, para 753 milhões, em 2017, seguindo a tendência de retração dos investimentos 

do setor privado em momentos de crise econômica. Este valor corresponderia a apenas 

1,5% do orçamento total das universidades no ano de 2017, irrisório diante do tamanho 

do parque universitário brasileiro e dos desafios que a universidade enfrenta para 

solucionar as mazelas sociais que assolam o Brasil. 

A superação da crise econômica brasileira e dos problemas sociais, ao contrário 

da política de austeridade, passa por retomar o investimento em educação pública e 

ciência, pela construção de um novo projeto de sociedade. Deve-se cumprir a 
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determinação do Plano Nacional de Educação de investir 10% do PIB em educação 

pública e se implementar a destinação de 25% do Fundo Social do Pré-Sal em Ciência e 

Tecnologia. 

  

Propostas 

 

Defendemos a educação pública contra qualquer proposta de privatização. 

Compreendemos que nosso papel é de repudiar o projeto Future-se em virtude de seu 

caráter privatista. A ANPG e a UNE, junto a outras entidades do movimento educacional, 

precisam convocar a sociedade a debater os rumos do ensino superior do Brasil e traçar 

as estratégias necessárias para concretizarmos a universidade que queremos: pública, 

gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

Nesse sentido, a partir dos debates e do acúmulo produzido nos espaços de 

discussão dos movimentos educacionais, comunidades acadêmicas e científicas, 

articulações internacionais de universidades, movimentos sociais e Conselhos 

Universitários, sintetizamos algumas premissas que consideramos fundamentais para a 

evolução do nosso sistema público de educação superior: 

  

  

DEFESA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E DO ESTADO DE DIREITO 

  

1. A Autonomia Universitária deve ser garantida em sua dimensão ampla: didático-

científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial (Art. 207 da CF), com a 

garantia da produção livre do conhecimento, um dos pilares do Estado Democrático de 

Direito; 

2. O planejamento e as atividades das Universidades e Institutos deverão ser pautados 

pelos princípios de: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e 

apreço à tolerância; consideração com a diversidade étnico-racial; igualdade de condições 
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para o acesso e permanência; valorização do profissional da educação; garantia de padrão 

de qualidade; valorização da experiência extracurricular; vinculação entre a educação, o 

trabalho e as práticas sociais; garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo 

da vida (em consonância com o Art. 206 da Constituição Federal e com Artigo 3º da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação). 

3. As Universidades e Institutos devem atuar pela promoção humanística, científica e 

tecnológica do país (Art. 214 da CF), para a solução dos problemas brasileiros (Art. 218), 

obedecendo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão (Art. 207) na 

produção do conhecimento socialmente referenciado; 

4. As Universidades e Institutos, enquanto estabelecimentos oficiais de ensino superior 

público devem manter gratuidade da graduação e pós-graduação (Art. 206); 

5. Deve ser garantida a gestão democrática do ensino público (Art. 206), por meio de seus 

Conselhos e Congregações, com a garantia de sua representatividade e paridade entre os 

diversos setores da comunidade acadêmica. Quanto aos reitores nomeados, estes devem 

ser eleitos por voto direto e paritário dos quatro setores. 

6. A garantia de financiamento público e recursos suficientes para manutenção e 

desenvolvimento das instituições federais pela União (Arts. 211 e 212 da CF e Artigo 55º 

da LDB); 

7. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, 

que tem responsabilidade direta na promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, 

à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação (Art. 218); 

8. Que a União mantenha os esforços para o cumprimento das metas do Plano Nacional 

de Educação (PNE 2014-2024) e Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020), 

obrigação definida pelo Art. 214 da CF. Dentre as metas, destacam-se as diretrizes de que 

o investimento em educação alcance 10% do PIB, o que passa pela revogação da EC 95, 

e que as vagas públicas de ensino superior cheguem a 40% do total até 2024. 
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GARANTIA DO FINANCIAMENTO PÚBLICO AO ENSINO SUPERIOR E 

TECNOLÓGICO 

  

1. As Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) devem garantir os recursos necessários 

para a plena manutenção e desenvolvimento das IFES, bem como as metas do PNE; 

2. Recomposição dos recursos discricionários de manutenção e investimento nas IFES, 

tomando como base os valores da LOA 2016, anteriores à EC 95; 

3. A EC 95 deverá ser revogada para que não ocorra o colapso dos serviços públicos de 

obrigação do Estado, bem como da capacidade de compra e investimento da União, 

importantes para a retomada do crescimento econômico; 

4. A constituição define que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento 

prioritário do Estado (Art. 218), portanto, CNPq, CAPES e FINEP devem ser apoiados e 

o FNDCT deve ter seus recursos descontingenciados; 

5. A transformação do PNAES em Lei, com garantia de recursos suficientes para 

permanência estudantil e autonomia de gestão e execução orçamentária pelas IFES, 

incluindo a pós-graduação em sua política e dotação orçamentária; 

6. Continuar a expansão das vagas públicas de ensino superior, conforme a meta 12 do 

PNE, que prevê 40% de vagas públicas no total de vagas do ensino superior; 

7. A retomada de investimentos em obras de edifícios universitários e dos institutos, que 

geram milhares de empregos, é uma iniciativa relevante tanto para a educação quanto 

para o reaquecimento da economia; 

8. Criar um Programa, em parceria com o BNDES, com recursos a fundo perdido, para 

atuar na: adequações às normas de segurança contra incêndios; adequações à 

acessibilidade universal; recuperação e restauro de edifícios que são patrimônio histórico; 

programas de eficiência energética e redução de custos de manutenção. 
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GARANTIA DO CARÁTER SOCIAL E NÃO MERCANTIL DA MISSÃO DAS 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

  

1. Consolidar a expansão das IFES, sobretudo dos novos campi em áreas vulneráveis em 

que a presença de Universidades e Institutos promovem apoio científico e cultural para 

seu desenvolvimento local e regional; 

2. Garantir o respeito do poder público pela pluralidade de ideias e concepções 

pedagógicas, os avanços do conhecimento no campo educacional e a autonomia 

universitária e de seus projetos de formação em todas as áreas do saber; 

3. Fortalecer a política de bolsas de graduação e pós-graduação, como PIBIC, PIBID, 

PIBEX e BIG e CAPES, CNPQ e agências de fomento estaduais, em projetos e programas 

de ensino, pesquisa e extensão universitária, importantes para a formação dos estudantes 

e sua permanência no ensino superior; 

4. Garantir políticas de ações afirmativas e permanência nos programas de pós-graduação; 

5. Ampliar a rede de atendimento dos Hospitais Universitários e retomar seu atendimento 

100% SUS; 

6. Universidades inovadoras são as que pensam os problemas do país sob uma perspectiva 

social e não mercantil, para tanto, devem ser ampliadas as parcerias com entidades civis, 

comunidades e movimentos sociais; 

7. Ampliar a oferta de vagas para a formação de professores da educação básica nas 

universidades públicas, tendo em vista a qualidade da formação aí realizada; 

8. Proporcionar formação continuada aos profissionais da educação básica, em cursos de 

pós-graduação lato e stricto sensu e projetos de extensão. Educação Básica de qualidade 

só existe em parceria com universidades públicas; 

9. O desenvolvimento científico e tecnológico deve ser direcionado ao fortalecimento da 

soberania nacional em diversos níveis (segurança alimentar, saúde pública, fontes de 

energia, controle do território, preservação dos bens históricos, culturais e naturais). 
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REFORMA CURRICULAR E ESTRUTURA PEDAGÓGICA, EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA E LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

  

1. Aprofundar o debate sobre o currículo das universidades com vistas a garantir maior 

flexibilidade da carga horária, sem redução, especialmente nos horários noturnos; 

2. Garantir, de forma mais acessível, instrumentos de monitoria, disciplinas acessórias e 

outras iniciativas que visem auxiliar os estudantes com dificuldades no aprendizado de 

temas de maior complexidade; 

3.  Garantir a liberdade de formulação e execução de projetos de extensão de acordo com 

a contribuição que as diversas áreas do saber podem oferecer à sociedade; 

4. Fortalecer laços de diálogo e absorção com o conhecimento e os saberes populares 

organizando ações, atividades e projetos, no ambiente das universidades, que busquem 

aproximação com as comunidades; 

5. Garantir a liberdade de organização das quatro categorias da universidade, individual 

ou coletivamente, por meio de suas entidades representativas, sem que o exercício da 

atividade política possa resultar em sanções ou seja limitado pelas instituições; 

6. Zelar pela autonomia dos espaços estudantis na universidade, garantindo aos estudantes 

a liberdade para gerir os espaços e total acesso para a realização de suas atividades; 

7. Preservar a liberdade de gestão dos espaços estudantis e a autonomia das entidades 

representativas dos alunos; 

8. Regulamentar a realização de festas pelos estudantes, possibilitando que sejam 

promovidas com o devido aparato de segurança e atendimento de saúde; 

9. Garantia da representação discente eleita nas congregações, conselhos superiores, 

colegiados e comissões de seu interesse, de forma paritária, isto é, com a mesma 

participação nesses órgãos que os servidores docentes e técnico-administrativos; 

  

 

DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA E FORTALECIMENTO DAS CARREIRAS 

PÚBLICAS 
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1. O Regime de Dedicação Exclusiva deve permanecer como regime de trabalho nas 

Universidades. É ele que garante a plena articulação entre a pesquisa, a extensão e o 

ensino e a liberdade de cátedra, algo essencial para a manutenção da autonomia e da 

excelência nas Universidades Públicas; 

2. Defesa do concurso público para seleção de servidores docentes e técnico-

administrativos: dispositivo com maior impessoalidade, transparência e objetividade na 

seleção do profissional mais capacitado, independente de classe social e influência; 

3. Manutenção de concursos públicos para servidores docentes e técnico-administrativos 

para reposição de aposentadorias e continuidade da expansão do ensino superior e 

tecnológico públicos, conforme meta do PNE; 

4. Consolidar a expansão equilibrando o número de Técnicos em Assuntos Educacionais 

nas diferentes universidades e campi, uma vez que a expansão ampliou o quadro de forma 

desigual; 

5. Rechaçar propostas que ampliem a terceirização e a substituição do servidor público 

por celetista e contratado sem concurso; 

6. Prever na legislação processos simplificados para compras de pesquisa, em condições 

especiais, como no caso das empresas de pequeno porte e de áreas estratégicas; favorecer 

compras pelos restaurantes universitários de produtores familiares e de assentamentos de 

reforma agrária; 

7. Realizar aprovação urgente da nova Lei de Licitações, prevendo modalidades que 

favoreçam as compras especiais das universidades, em especial as associadas à pesquisa; 

8. Apoiar a gestão pública na formação de quadros, desburocratização de processos, 

informatização, ampliação da aferição de qualidade e integridade. Defendemos um 

Estado moderno e eficiente e não sua terceirização por OSs; 

9. Equiparar o modelo de eleição e nomeação de Reitores entre Universidades e Institutos, 

adotando o mesmo procedimento (Art. 12, Lei 11.892/2008), extinguindo a lista tríplice 

e respeitando a vontade da comunidade universitária e a gestão democrática das 

instituições de ensino públicas (Art. 2016 da CF). Garantir o voto direto e paritário. 
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5.2. CARTA DE GUARULHOS 

 

“Os sonhos não envelhecem!” 

Milton Nascimento 

 

As pós-graduandas e os pós-graduandos presentes ao 42º Conselho Nacional de 

Associações de Pós-graduandos (CONAP) da Associação Nacional de Pós Graduandos 

(ANPG), realizado na UNIFESP, em Guarulhos (SP), durante os dias 15 e 16 de 

novembro de 2019, reafirmam sua luta em defesa da educação, da ciência, tecnologia, 

inovação e soberania nacional. 

Diante do cenário de cortes de recursos e bolsas nas universidades e instituições 

públicas, as/os estudantes brasileiras/os saíram às ruas mobilizando milhões de pessoas 

em mais de 200 cidades de todo o país, incluindo todas as capitais. Pesquisadores 

responderam com indignação e revolta ao entreguismo, obscurantismo e à negação da 

ciência promovida pelos atores que compõem o atual governo. Na era das fake news e da 

pós-verdade, Bolsonaro reivindica o patriotismo para entregar a Nação, diz defender o 

trabalhador enquanto precariza o trabalho e acaba com o direito à aposentadoria.  

Com o objetivo de impedir a candidatura do favorito ao pleito presidencial de 

2018, Luís Inácio Lula da Silva, o então juiz e hoje Ministro da Justiça de Bolsonaro, 

Sérgio Moro, a partir de um processo parcial, enviesado e político condenou a maior 

liderança popular do país ao cárcere. Depois de 580 dias de prisão política arbitrária, Lula 

foi solto, porém aguarda julgamento imparcial e que seja resguardado amplo direito à 

defesa.  

Além disso, a lista de retrocessos é extensa e a crise política coloca na berlinda o 

Estado democrático de direito. O assassinato da vereadora Marielle Franco, desde 14 de 

março de 2018, segue sem respostas. A destruição da reputação do ex-reitor da UFSC, 

Luis Carlos Cancellier, que o levou ao suicídio, e a perseguição e o auto-exílio à 

pesquisadora Débora Diniz são exemplos da truculência com que Bolsonaro se relaciona 
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com os cientistas brasileiros. O sumiço de Queiróz e o famoso laranjal do clã Bolsonaro 

e PSL provam que a honestidade bradada durante as eleições é apenas de fachada. As 

declarações de Eduardo Bolsonaro sugerindo uma reedição do AI-5 e a legitimação dos 

invasores da embaixada da Venezuela evidenciam, além da inaptidão, a 

irresponsabilidade da condução da política externa do país. O Brasil tornou-se corrente 

de transmissão da política de Trump, artífice do imperialismo estadunidense para a 

América Latina. Estes são alguns dos episódios da política brasileira que nos causam, 

além de preocupação, a certeza de que um cenário político de violência e perseguição está 

se consolidando cada dia mais. O desapreço pela democracia vai se tornando a principal 

característica do governo Bolsonaro, algo expresso em suas políticas, decisões e 

declarações públicas cotidianamente. 

Quando o assunto é educação e ciência não é diferente. O presidente elegeu a 

Ciência e a Universidade como inimigos. Sem nenhum constrangimento, tenta impor uma 

agenda de cerceamento à liberdade de expressão e de cátedra nas instituições de ensino. 

Dessa forma, produz um clima de tensão e policiamento em escolas e universidades, 

cerceando o livre pensar criativo de professores e estudantes, elemento fundamental para 

a ciência. Por outro lado, rasga o princípio milenar da autonomia universitária que, desde 

a fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, constitui-se em instrumento garantidor 

da produção criativa do pensamento e da ciência. Depois de mais de 15 anos voltamos a 

ver um presidente desrespeitar a vontade da comunidade acadêmica ao não reconhecer a 

vitória de candidatos a reitores eleitos democraticamente nas universidades UFFS, UFC, 

UFRB, UFTM, UFGD e UFVJM e institutos federais. 

Além do caráter antidemocrático, a forte tendência anticientífica e antinacional do 

projeto representado por Bolsonaro também é motivo de indignação. A decisão do 

governo, encabeçada pelo Ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), de demitir o Diretor 

do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ricardo Galvão, em meio à crise 

das queimadas na floresta amazônica, mostra o completo despreparo da equipe e seu 

descompromisso com a pauta ambiental. Na ocasião, tanto o ministro quanto o presidente 

dedicaram-se a questionar os dados do INPE, reconhecidos internacionalmente, e 
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sugeriram que o monitoramento de nossas florestas fosse realizado por empresas norte-

americanas. Mais do que a inabilidade de gestão, a atitude revela desprezo em relação às 

riquezas naturais e os interesses do nosso país.  

Outra catástrofe ambiental de grandes proporções é o derramamento de óleo no 

litoral do Nordeste, que atinge mais de 94 municípios direta ou indiretamente. Este crime 

ambiental no Nordeste tem atingido as populações de maioria negra e indígena, que 

sobrevivem e tiram seu sustento do mar. Estas comunidades tradicionais têm retirado o 

óleo do mar com as próprias mãos, comprometendo sua saúde, e ainda assim são tratadas 

com profunda indiferença e descaso pelo governo Bolsonaro. Nenhuma nota ou 

informativo foi publicado quanto aos riscos à exposição e consumo de alimentos da costa 

litorânea, evidenciando a política genocida deste governo, direcionada principalmente 

contra o Nordeste.  

O menosprezo à capacidade de nossos profissionais e institutos de pesquisas e de 

nossa produção científica não cessou por aí. Em maio deste ano, os alvos foram a 

FIOCRUZ e o III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População 

Brasileira. Osmar Terra, Ministro da Cidadania, impediu a publicação da pesquisa 

alegando que não confiava na conclusão, resultado da pesquisa que entrevistou mais de 

15 mil pessoas e contou com a participação de mais de 500 pesquisadores.  

Nem mesmo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi poupado. 

Buscando se defender do alarmante índice de desemprego no Brasil, o presidente alegou 

que os dados fornecidos pelo IBGE são “feitos para enganar”. Já Paulo Guedes, Ministro 

da Economia, questionou a qualidade do CENSO brasileiro, também reconhecido 

internacionalmente por sua eficiência.  

A desvalorização da pesquisa é parte sensível do projeto implementado por 

Bolsonaro. Nós, pós-graduandos, que já vivíamos em uma situação delicada, sem reajuste 

do valor das bolsas há mais de 6 anos e sem direito à previdência e outros benefícios, nos 

vemos em um cenário de total desamparo. Qualquer tentativa de descontinuidade na 

política de investimento em produção de conhecimento, ciência e tecnologia seria trágico, 
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pois pesquisadores já trabalham em um contexto de muita dificuldade, mas o que 

enxergamos no horizonte são cortes e precarização.  

Sequer é possível dizer que existem propostas do governo para esta área, somente 

existem indicativos que visam o aniquilamento do sistema atual. Para a CAPES a intenção 

é reduzir o orçamento pela metade, para o CNPq a diminuição em 87% dos recursos para 

fomento. Fazendo uso da narrativa da valorização da excelência aqueles programas com 

nota 6 e 7 na avaliação da CAPES receberão mais recursos que aqueles com nota 

equivalente à 3 e 4. Tal medida trará o aprofundamento das desigualdades sociais e 

regionais, uma vez que a maioria dos programas com notas 3 e 4 na avaliação do órgão 

estão localizadas nas regiões norte e nordeste do país. O plano do governo se reflete na 

concessão de bolsas e mesmo antes da sua implementação tem provocado a redução 

drástica dos instrumentos de financiamento às pesquisas e assistência estudantil. 

Justamente aquelas regiões que mais necessitam dos aportes provenientes do Estado serão 

as mais afetadas com a medida. Aos efeitos da Emenda Constitucional 95, que congela 

por 20 anos o investimento de recursos públicos em áreas sociais como saúde e educação, 

soma-se a proposta de Paulo Guedes de desvincular o orçamento para a Educação da 

Constituição Federal. Isso só trará retrocessos. A intenção manifesta de Guedes é 

desvincular todas as receitas da União, um cenário de profundo ataque às políticas 

públicas e ao estabelecido constitucionalmente.  

O governo Bolsonaro tem atacado frontalmente o Sistema Único de Saúde (SUS), 

maior política social garantida constitucionalmente, único sistema universal de saúde no 

mundo que atinge mais de 200 milhões de pessoas. Recentemente, a Portaria nº 2997, 

publicada sem passar por diálogo e apreciação nos órgãos de controle social da área, como 

o Conselho Nacional de Saúde, e desrespeitando a Lei nº 141/2012, estabelece um novo 

modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde, comprometendo o caráter 

universal e público do SUS.  

Para além disso, ainda é preciso denunciar e traduzir o que representa o Future-

se, projeto que o MEC apresenta como solução para a insuficiência do financiamento das 

universidades federais. Em todos os conselhos universitários em que a proposta foi 
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apreciada (⅔ das universidades do país) o projeto foi rechaçado pela comunidade 

acadêmica. Tamanha recusa é a resposta de quem realmente se preocupa com a função 

social e o futuro da universidade. 

Os movimentos ligados à educação, reitores, docentes, estudantes e comunidades 

acadêmicas de distintas partes do continente se unem à resistência contra o Future-se. O 

projeto apresenta várias armadilhas que buscam desresponsabilizar o Estado com o 

financiamento da educação e ameaçam o fim da gratuidade das instituições públicas. Uma 

delas consiste na participação de Organizações Sociais na gestão, cuja equipe não será 

eleita pela comunidade acadêmica, afrontando a autonomia universitária. Aliado a isso, 

há o estímulo à captação de recursos para o próprio financiamento, o que seria uma 

mudança radical no que diz respeito ao objetivo e funcionamento das universidades 

federais. O objetivo de Bolsonaro consiste em tornar o pensamento científico refém do 

mercado e não à serviço da sociedade brasileira. 

 O Future-se ainda será apresentado e debatido na Câmara dos Deputados, como 

Projeto de Lei. É preciso que o “Tsunami da Educação”, que mobilizou milhões de 

brasileiros preocupados com o futuro do nosso país, invada também à Câmara dos 

Deputados. Recentemente, diversas lideranças de partidos de todos os espectros políticos 

assinaram um manifesto alertando sobre a necessidade de construção de uma ampla frente 

em defesa da produção científica nacional e das universidades. Dia 04 vamos todos à 

Brasília para pressionar os parlamentares na votação do orçamento para educação, ciência 

e tecnologia. Lutaremos para que o poder legislativo esteja de fato empenhado em evitar 

o desmonte e a privatização de nossas instituições de ensino.  

A agenda proposta pelo governo Bolsonaro está totalmente comprometida com os 

interesses das oligarquias internacionais e tenta impor ao país um papel de subserviência 

jamais visto. O esforço permanente de desqualificar o que produzimos e oferecemos à 

sociedade não tem outro objetivo senão justificar o seu furor de barganhar nossas riquezas 

e sucatear organismos públicos responsáveis por responder às demandas da população 

brasileira. Querem importar as respostas para as necessidades do país porque duvidam da 
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capacidade do nosso povo e se propuseram a um papel vergonhoso de servilismo e 

obediência aos Estados Unidos e ao capital estrangeiro.  

O endurecimento do bloqueio econômico à Cuba e Venezuela, o segundo turno 

acirrado no Uruguai e, mais recentemente, o golpe de Estado na Bolívia são provas da 

cobiça pelas riquezas de nosso continente. Mas, na América Latina, os povos também se 

levantam contra o autoritarismo e em defesa da democracia. As mobilizações no Chile e 

no Equador contra os projetos neoliberais de Piñera e Moreno e a derrota de Macri, na 

Argentina, são demonstrações da capacidade de mobilização e resistência do povo latino-

americano – resistência que tem ceifado vidas de diversos lutadores e lutadoras.    

 É certo que navegamos em meio ao mar revolto. Em meio à tormenta é que os 

lutadores do nosso povo se agigantam. É preciso tomar o leme e assumir a direção do 

barco. De todo continente Latino-americano ecoam gritos de liberdade lembrando a todos 

que esta terra ainda tem dono. No Brasil, a responsabilidade de abrir caminho para a 

chegada de dias melhores é nossa. Assim como anunciou Salvador Allende, naquele 

setembro de 1973: "Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se 

abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad 

mejor"! 

 

Dia 04/12 todos à Brasília em defesa dos recursos para educação, ciência e tecnologia! 

• Em defesa da ciência brasileira. 

• Contra o obscurantismo. 

• Pela preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

• Contra o Furute-se: Pelo rechaço de todos os conselhos universitários ao programa. 

• Pela manutenção dos recursos constitucionais para educação, ciência e tecnologia. 

• Contra a perseguição a cientistas e pesquisadores. 

• Em defesa dos cursos com nota 3 e 4 na avaliação da CAPES. 

• Em defesa das humanidades. 

• Contra a fusão da CAPES e o CNPQ. 

• Em defesa da democracia e do Estado democrático e de direito 

• Universidade não se vende, se defende! 
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• Em defesa do SUS. 

 

5.3. CARTA EM SOLIDARIEDADE AOS POVOS LATINO-

AMERICANOS! 

 

Desde a eleição de Maurício Macri e o golpe promovido no Brasil a América Latina 

vive uma realidade com jeito de dejà vu. O autoritarismo e a degradação da qualidade de 

vida dos setores populares da sociedade trazem à lembrança cenas que marcaram as 

ditaduras militares e a implementação do neoliberalismo na região. Entretanto, decididos 

a não voltar a esse passado sombrio os povos de todo o continente levantam novamente 

a bandeira da liberdade em toda Nuestra América. 

A narrativa construída pela direita latino-americana, dirigida pelo imperialismo 

estadunidense, apontou a esquerda como a grande culpada pelas mazelas que afligem as 

sociedades do Continente. Porém, até o presente momento a incapacidade dos governos 

da direita de apresentar respostas para a crise jogaram as nações latino-americanas em um 

cenário de empobrecimento do povo e crise social que transformaram o continente em 

um barril de pólvora. 

Macri transformou a Argentina em exemplo de desigualdade social e de falência 

estatal. A eleição dos Fernandez para o comando do país platino demonstra o rechaço da 

população à política de austeridade e de retirada de direitos do neoliberalismo. No Brasil, 

Bolsonaro é a imagem do pior que pode acontecer, tanto em matéria econômica e social, 

quanto em termos de seu conservadorismo político e ideológico. Sebastian Piñera, após 

utilizar de violência exacerbada, provocando uma insurgência popular, teve que recuar 

em seu projeto e aceitar um novo processo constituinte devido à mobilização do povo 

chileno. Na Colômbia, o uribismo sofreu uma importante derrota ao perder a prefeitura 

de Bogotá e as manifestações populares convocadas para o dia 21 próximo vão paralisar 

as universidade do país em defesa da educação e do cumprimento dos acordos de paz. 



Tomo do 42 Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos 

              

 

30 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

Vergueiro, 2485, CEP: 04.101-200 - Vila Mariana – São Paulo – (11) 5082-3691 - www.anpg.org.br 

As vitórias obtidas pelo povo equatoriano contra o projeto neoliberal de Lenín 

Moreno vieram da mobilização popular, dos trabalhadores, povos indígenas e da 

juventude, demonstrando que a luta é capaz de derrotar os projetos entreguistas de 

governos autoritários 

A Bolívia, situação mais recente, a direita não aceitou mais uma derrota para Evo 

Morales e, em conjunto com o corpo militar, recorreu à via mais desprezível aplicada na 

América Latina: o Golpe de Estado. Liderados pelos fanáticos religiosos Jeanine Añez e 

Camacho, o projeto de subserviência aos Estados Unidos da América demonstra que a 

direita latino-americana não mais aceita o Estado Democrático de Direito. Além disso, 

destilam seu ódio contra povos originários em uma política irresponsável e genocida. 

Diante de tal quadro, enquanto o Brasil corrobora com Golpes de Estado, o México, de 

López Obrador, se destaca ao oferecer asilo a um dos maiores líderes indígenas da história 

do continente.  

Nos solidarizamos também com o povo uruguaio, que enfrenta um duro processo 

eleitoral, sob forte pressão dos EUA e a direita local, para interromper o projeto 

implementado pela Frente Ampla, que gerou um crescimento econômico ininterrupto nos 

últimos 15 anos. Esse contexto permitiu reduzir a pobreza no país de 39,9%, em 2004, 

para 8,6%, em 2018; e a indigência de 4,5% para 0,1% durante o mesmo período. 

Queremos uma América Latina soberana e sabemos que a produção de ciência e 

tecnologia podem ser importantes instrumentos de resistência. Por isso, através da ANPG, 

repudiamos o autoritarismo e prestamos nossa solidariedade aos povos de toda América 

Latina que se levantam em defesa da democracia e da justiça social. Os pós-graduandos 

presentes ao 42º CONAP expressam seu repúdio à dominação imperialista e defendem o 

direito dos povos à autodeterminação. 
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5.4. CARTA DOS TRABALHADORES DE NÚCLEO DE APOIO À 

SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DE PERNAMBUCO 

 

Desde a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, que congela por 20 anos o orçamento 

destinado à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), e mais especificamente a Atenção Básica, 

vem passando por desconstruções e inúmeros retrocessos, resultado de uma agenda de grande 

austeridade fiscal. 

 

Em 2017, foi publicada a nova Política Nacional da Atenção Básica – PNAB, proposta pelo 

então ministro da saúde, o engenheiro civil Ricardo Barros. Equipes de atenção básica já 

reconhecidas como pouco resolutivas começaram a ser financiadas e os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) passaram a dar apoio também a esse modelo de serviço, sendo (re)nomeados 

para Núcleo Ampliado da Saúde da Família (NASF-AB), o que vai na contramão do incentivo à 

implantação de equipes de Saúde da Família – eSF. Além de trazer mudanças ao processo de 

trabalho das eSF, a partir desta nova PNAB, os NASFs passaram a ser interpretados como 

ambulatórios volantes, rompendo com a lógica de um cuidado coordenado para as famílias 

acompanhadas por equipes de saúde responsáveis por um território adscrito. Assim, começam a 

atender usuários em unidades de saúde tradicionais que não são acompanhados por esta lógica, 

dificultando a coordenação do cuidado ofertado. 

Atualmente, o Ministério da Saúde está a cargo de Luiz Henrique Mandetta, antigo presidente 

de uma das maiores prestadoras de serviços privados de saúde do país, que já em seu discurso de 

posse anunciava a pretensão de reduzir a abrangência do SUS. Desde então, uma série de medidas 

vêm sendo tomadas visando atingir esse objetivo. Assistimos, logo após, a divulgação da carta de 

serviços da Atenção Básica, observando nela a ausência de estratégias comunitárias e de base 

familiar, pilares do cuidado em saúde pelas equipes, sugerindo um pacote restrito de serviços a 

serem prestados aos usuários. 

O ministro colocou em prática seu plano mais ousado: definir um novo  financiamento para 

a Atenção Básica. Através de slides, sem consulta ao Conselho Nacional de Saúde, maior órgão 

deliberativo do SUS, percorreu o país apresentando uma proposta que altera o financiamento, 

dividindo-o em três partes e abandonando a conhecida estrutura dos Pisos da Atenção Básica -

PAB Fixo e Variável, bem como o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica - PMAQ. 
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No novo plano, a primeira parte é chamada de capitação ponderada, na qual os municípios 

receberão incentivos baseados no cadastro dos usuários cobertos pelas equipes de saúde. A 

segunda parte diz respeito ao financiamento pelo desempenho dessas equipes, medido com base 

em indicadores clínicos e epidemiológicos selecionados. A terceira parte cabe aos incentivos para 

os municípios que adotarem programas e estratégias federais, como Academia da Saúde, Saúde 

Bucal, Programa Saúde na Escola, entre outros. Em nenhuma dessas novas formas de 

financiamento é citado o NASF, que atualmente recebe incentivo mensal específico pelo PAB 

Variável, podendo chegar a 20 mil reais por equipe a depender do seu tipo. 

Cientes da ausência de financiamento específico para o NASF e temendo que haja demissão 

em massa de profissionais contratados para estes serviços – a saber, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, farmacêutico, sanitarista, 

profissional de educação física, médico veterinário, entre outros -, levando à desassistência da 

população, repudiamos a portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019, e exigimos a manutenção 

do financiamento como programa estratégico para a Atenção Básica, aumentando o escopo e a 

resolutividade das eSF. 

Resolutividade, aliás, é uma palavra que vem sendo ressignificada por esse ministério e usada 

como sinônimo de produtividade. Não podemos reduzir a saúde a números, pois a vida não tem 

preço. É reconhecido o valor das equipes NASF em suas competências clínico-assistenciais e 

técnico-pedagógicas no apoio matricial às equipes de saúde. Sendo assim, nós, trabalhadores de 

NASF de Pernambuco, não aceitamos mais este retrocesso. 

 

Pernambuco, 13 de novembro de 2019 
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5.5. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

 

Art 26 –  

2 § - A composição da diretoria da ANPG deverá atender obrigatoriamente buscar a paridade de 

gênero e deverá buscar a paridade racial. 

3 § – As indicações das chapas também devem atender a esse critério. 
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5.6. MOÇÕES 

 

5.6.1. MOÇÃO DE REPÚDIO A REDUÇÃO NA FAP DF 

 

       Em outubro desse ano, o governo Ibanes encaminhou à Câmara Legislativa do DF um projeto 

de emenda à Lei Orgânica que prevê a diminuição dos repasses à FAP-DF, dos atuais 2% da sua 

receita corrente líquida para 0,3%, uma redução de 86% do orçamento atual. Nesse contexto se 

reafirma o caráter do atual governo de Brasília, um governo que não se preocupa com o futuro de 

seus pesquisadores, menos ainda com o desenvolvimento tecnológico da capital do país. 

   Se aprovada, essa alteração implicará uma séria desarticulação dos esforços de pesquisa e 

inovação no DF, essenciais para o desenvolvimento econômico regional. No mundo atual, existe 

um índice em que se distingue significativamente os países desenvolvidos dos demais com relação 

ao percentual do orçamento público dedicado à ciência, tecnologia e inovação.  

   No Brasil, com o governo do Bolsonaro, seus cortes na educação e seus reflexos na condição 

atual do país, trouxeram muita preocupação para com o futuro brasileiro. 

   O Distrito Federal possui índices de desigualdade social entre as maiores no Brasil, se o governo 

atual não reconhece na ciência uma forma de redução desses índices, ou a melhoria na economia 

regional, ele portanto atua da mesma forma que o atual presidente da República, se torna mais um 

inimigo da educação da ciência e da inovação. 

   Não aceitaremos o desmonte da ciência brasileira, portanto não aceitaremos esse desmonte no 

Distrito Federal. Em defesa das ciências regionais, em defesa da inovação, em defesa da 

tecnologia, em defesa da FAP-DF. 

 

5.6.2. MOÇÃO DE APOIO AOS CANDIDATOS DO PROCESSO 

SELETIVO CESP 2019-2021 DA FACULDADE DE SAÚDE 

PÚBLICA DA USP.  

 

A prova foi anulada após pronunciamento da deputada do PSL, Janaína Paschoal, que 

declarou conteúdo de doutrinação ideológica. A atitude de Janaína e a anulação do processo 

seletivo evidencia uma agressão ao princípio da autonomia universitária. Seguiremos defendendo 
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a saúde e educação pública e socialmente referenciada. Apoiamos também os candidatos que 

foram prejudicados com a anulação do processo. 

 

5.6.3. MOÇÃO DE REPÚDIO AO CONVÊNIO CAPES - USP 

 

A APG da USP Capital se posiciona contra o convênio Capes-USP, que pretende 

descaracterizar e reduzir para apenas um ano o mestrado. A pós-graduação na USP tem um 

histórico de formação de pesquisadores e de produção científica. A proposta de acelerar o 

mestrado para se transformar em uma etapa do doutorado é descolada das verdadeiras 

necessidades da ciência brasileira. Tal convênio irá destruir os modelos de "mestrado" e o discurso 

que sustenta essa proposta é produtivista e está alinhado a inspirações de modelos internacionais 

distantes da nossa realidade.  Essa proposta é contra nossa tradição acadêmica, pois empobrece a 

produção científica e formação de pesquisadores, sendo mais uma pressão por cortes e retenções 

na Ciência. Sendo assim, nos posicionamos contra tal convênio. 

 

5.6.4. MOÇÃO - PÓS-GRADUANDOS CONTRA A LGU 

 

Nós, pós-graduandos e pós-graduandas presentes ao 42° CONAP, repudiamos as ações 

do governo Ratinho Júnior, do Paraná, através do projeto de Lei Geral das Universidades 

Estaduais (LGU), que representa um ataque à autonomia, pretende diminuir o quadro docente e 

de técnicos e precariza as condições de trabalho. Tal projeto já foi modificado por diversas vezes 

pelo governo, tentando desgastar os debates políticos feitos intensamente pelos sindicatos e pelos 

estudantes. No entanto, o espírito do texto contínua o mesmo e já foi rechaçado pela maioria das 

Universidades Estaduais do Paraná. Nesse sentido, nós, estudantes presentes ao CONAP, também 

rechaçamos este projeto. 

 

5.6.5. MOÇÃO DE REPÚDIO À INTERVENÇÃO NA UFGD 

 

Fazem parte dos princípios da Associação dos(as) Pós-Graduandos(as) da UFGD (APG-

UFGD), além da defesa dos interesses de todas e todos os estudantes de Pós-graduação da UFGD, 

a defesa do aperfeiçoamento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão e a defesa 



Tomo do 42 Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos 

              

 

36 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

Vergueiro, 2485, CEP: 04.101-200 - Vila Mariana – São Paulo – (11) 5082-3691 - www.anpg.org.br 

do ensino público, gratuito, plural, laico, de qualidade e popular. Tendo isso como referência e 

diante do que tem sido vivenciado na UFGD: 

Repudiamos a atual situação de intervenção da UFGD, que está sob uma gestão pro 

tempore que nunca se candidatou a reitoria, tampouco recebeu qualquer voto, a despeito da 

regularidade jurídica, já reconhecida, da lista tríplice para Reitor(a). Repudiamos os recorrentes 

atos de assédio, perseguição e negação de direitos por parte da gestão e seus correligionários, 

além da censura das instâncias de representatividade da Comunidade Universitária da UFGD.  

Repudiamos o não reconhecimento da Associação dos(as) Pós-graduandos(as) da UFGD 

e sua legitimidade para indicação de estudantes para ocupar as cadeiras de representantes na 

Instituição. 

Repudiamos os vetos às decisões do Conselho Universitário (COUNI). 

Repudiamos o não reconhecimento da eleição para a Direção da FAED e a nomeação de 

mais um interventor para o cargo. 

Repudiamos a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFGD, que não age de acordo com oS 

princípios de coerência e democracia, negando suporte aos estudantes e informações detalhadas 

sobre as problemáticas levantadas pelos estudantes. 

Repudiamos os cortes de bolsas de pós-graduação e a incerteza no cenário do 

financiamento dos Programas de Pós-graduação, especialmente no interior do país e em PPG’s 

notas 3 e 4. 

Por isso: 

Exigimos a nomeação da chapa vencedora na eleição da lista tríplice. 

Exigimos o reconhecimento das indicações e deliberações da Associação dos(as) Pós-

Graduandos(as) da UFGD. 

Exigimos que o COUNI e suas deliberações sejam respeitadas como instância 

deliberativa maior da UFGD e da Comunidade Universitária. 

Exigimos que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação atue em prol dos interesses da Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFGD e de seus estudantes, respeitando os princípios da transparência e 

responsabilidade pública. 

Exigimos garantias institucionais para a permanência dos (as) estudantes de Pós-

graduação. 
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5.6.6. MOÇÃO DE REPÚDIO À NOMEAÇÃO ARBITRÁRIA DE LUIZ 

FERNANDO RESENDE PARA A REITORIA DA UFTM 

 

A 42ª Reunião do Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos da ANPG vem 

a público repudiar a nomeação arbitrária de Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo para a 

Reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), bem como a nomeação do 

Assessor Especial da Reitoria, oficial da reserva da Marinha, Antônio Luiz Veneu Jordão. 

 

A UFTM foi a terceira Universidade Federal brasileira a sofrer um ataque direto do 

governo Bolsonaro em relação à escolha da comunidade acadêmica para a Reitoria. Após a sua 

mais rica experiência democrática, com ampla participação dos docentes e servidores nas eleições 

ocorridas em 2018, e com protagonismo singular dos estudantes do ensino técnico, da graduação 

e da pós-graduação, a então Reitoria se utilizou de diversas manobras para atrasar os trâmites de 

formação da lista tríplice e de seu envio ao MEC, criando as condições para que, com a eleição 

de Bolsonaro, pudessem ser exploradas as já conhecidas lacunas no processo de nomeação de 

Reitores. Assim sendo, o professor Fábio César da Fonseca, reitor eleito e primeiro colocado na 

lista tríplice formada no Conselho Universitário, não foi nomeado. 

 

Para além disso, a nomeação de um militar alinhado a Bolsonaro, que inclusive fez parte 

de seu comitê regional de campanha, para o cargo de assessor da Reitoria demonstra o grau de 

intervenção e de vigilância ao qual os segmentos da UFTM estão submetidos. Mas estes ataques 

à autonomia universitária não têm um fim em si mesmo: a UFTM pode estar prestes a ser a 

primeira universidade a aderir ao Future-se, de maneira completamente arbitrária, sem uma 

discussão séria com a comunidade acadêmica e externa, sem qualquer decisão no Conselho 

Universitário, e com diálogo direto de Luiz Fernando junto ao MEC – procedimento similar ao 

que foi realizado no envio de documentos da eleição para a Reitoria -, servindo assim como um 

laboratório para o governo Bolsonaro para a aplicação deste que pode ser o ataque derradeiro à 

Universidade Pública brasileira. 

Por estas e outras razões, assim como repudiamos todo e qualquer ataque que fira os 

princípios da Universidade Pública, repudiamos mais essa tentativa de golpe na UFTM! Ela não 

é um bem que pode ser simplesmente negociado com o MEC em troca de um cargo e/ou para 
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submetê-la ao capital, ela é um bem dos trabalhadores e é a eles que ela deve servir, a partir do 

seu tripé fundamental, constituído pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. 

 

Não ao Future-se! 

Em defesa da autonomia universitária! 

 

5.6.7. MOÇÃO DE APOIO A CRIAÇÃO DE FÓRUM PERMANENTE 

DE ARTICULAÇÃO DOS PÓS GRADUANDOS DOS INSTITUTOS 

DE PESQUISA  

 

Nós, da Associação de Pós-Graduandos (APG) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), da Associação de Bolsistas, Pós-Graduandos e Graduados (ABPG) Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da APG da Fiocruz Bahia, estamos requisitando que a 

Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), em suas deliberações, tenha, a partir do 42º 

CONAP, uma instância que dê atenção e atenda aos institutos de pesquisa. Motivo disso se dá 

pelo fato de que os institutos de pesquisa comportam Programas de Pós-Graduação, assim como 

as Universidades, muito embora isto ocorra em contextos diferentes. Intitula-se instância um 

possível Grupo de Trabalho (GT) para que as situações particulares de cada instituto sejam 

debatidas e analisadas com a finalidade de, em grupo, se sugerir propostas de trabalho da ANPG 

junto a estas APGs de forma que todos os alunos de pós-graduação sejam embraçados. 

 

 

 

5.6.8. MOÇÃO POR UM MOVIMENTO PONTIFÍCIAS PELA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

As APGs da PUC-SP, da PUC-Rio e da PUC Minas, presentes no 42º Conselho Nacional 

de Associações de Pós-Graduação, realizado na UNIFESP repudiam os cortes orçamentários 

feitos pelo Governo Federal nas instituições de fomento à pesquisa e dimensiona o impacto que 

causará nos Programas de Pós-Graduação das Pontifícias e que poderá extinguir os cursos. 

Portanto, essas APGs convocam todos docentes, discentes e funcionários das PUC’s a se juntarem 
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à luta em defesa do ensino, da pesquisa e extensão, contra o desmonte da educação e ciência, por 

Movimento das Pontifícias pela educação e ciência. Propomos em uníssono uma união em defesa 

da educação, das Universidades Públicas, considerado também as particularidades das Pontifícias 

 

5.6.9. EM DEFESA DO SUS, OS PÓS-GRADUANDOS RESISTEM E 

LUTAM 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS, desde a sua criação, possibilita o acesso à saúde da 

população de forma ampla. Pautada nos princípios fundamentais que são: integralidade, 

universalidade e equidade. Contudo, o atual governo vem demonstrando seu total descaso com a 

justiça social seguindo um projeto antidemocrático para a saúde, a partir do momento que não 

consulta o Conselho Nacional de Saúde (CNS) em suas decisões, este é o um dos maiores órgãos 

deliberativos do SUS. Se alinhando, também, com o setor privado. Tendo inclusive, um Ministro 

da Saúde que é o antigo presidente de uma das maiores empresas de prestação de serviços privados 

da saúde do país. Este governo objetiva a mercantilização dos cuidados em saúde e a redução da 

ampliação dos SUS. 

O SUS vem sofrendo grandes desmontes, acarretando o baixo investimento, e resultando 

assim no sucateamento do setor. Essa situação se agrava ainda mais quando em 2016 foi aprovada 

a EC 95 que congela por 20 anos o orçamento destinado à saúde, resultando em um grande 

retrocesso com consequências devastadoras na qualidade da assistência para toda a população. 

Um exemplo disso é a nova Portaria 2.979 de 12 de novembro de 2019, que estabelece o novo 

modelo de financiamento para o custeio da Atenção Primária da Saúde, modelo esse dividido em 

três partes. A parte de maior impacto desta portaria, preconiza o financiamento do município a 

partir do número dos usuários cadastrados, o que consideramos um ataque ao princípio da 

universalidade do acesso. 

Esse novo modelo não cita o investimento para o Núcleo de Atenção em Saúde da 

Família, desvalorizando e fragilizando um programa de extrema importância para a sociedade. O 

qual possui em sua composição equipe multiprofissional de saúde, colocando em cheque o acesso 

dos mais pobres aos serviços prestados pela atenção básica, o que possibilita a demissão de 

profissionais que atuam neste programa, aumentando assim as iniquidades em saúde. O SUS é o 

maior patrimônio do Brasil, defendê-lo é defender a democracia. 
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Desta forma, repudiamos esse novo modelo de financiamento proposto pelo Governo 

Federal e exigimos que seja investido de fato em todos os setores de saúde, inclusive na Atenção 

Primária, respeitando os seus princípios fundamentais garantindo a manutenção e ampliação do 

NASF. 

 

5.6.10. NOTA DE PROTESTO DOS PÓS GRADUANDOS AO GOVERNO 

FEDERAL CONTRA A DESESTRUTURAÇÃO DA CAPES E CNPQ  

 

Os pós graduandos, em plenária na 42ª reunião do Conselho Nacional de Associações de 

Pós-Graduandos (CONAP), realizada durante os dias 15 a 17 de novembro de 2019, na cidade de 

São Paulo-Guarulhos, vem a público repudiar a proposta do Governo Federal em fundir CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em uma única fundação. Somos contra a medida 

provisória que tem por fim decretar a fusão das agências, no sentido de que esta união é prejudicial 

ao desenvolvimento científico do País. 

Com a prerrogativa de contenção de custos o Governo Federal tem colocado em risco a 

ciência e a pesquisa no Brasil, elementos imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e 

social e, principalmente, para a soberania do país. Medida esta, que provoca um grave impacto 

no funcionamento das instituições de pesquisa e nas universidades. Como, também, 

proporcionando o sucateamento de laboratórios e êxodo de pesquisadores. 

A importância da permanência e independência das agências se dá pela missão e atuação 

de cada uma e suas especificidades. Enquanto a CAPES está em encargo da expansão, 

consolidação e avaliação da pós-graduação stricto sensu e formação de professores da educação 

básica. O CNPq tem por atribuição fomentar a pesquisa científica e tecnológica, além de 

incentivar a formação de pesquisadores. Cabe lembrar, que a CAPES é uma instituição ligada ao 

MEC e o CNPq está atrelado ao MCTIC, evidenciando os papeis distintos das duas agências.  

Esses ataques injustificados à ciência brasileira se dão por uma decisão política do 

Governo Federal que tem como foco a pesquisa aplicada e ao entreguismo para o capital 

financeiro e seus interesses econômicos. Um dos argumentos centrais é o de que o país passa por 

uma crise e há falta de recursos para a área, o que não se aplica. Haja vista que, quando se trata 

do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia os recursos para essas áreas correspondem a apenas 

0,25% do valor total no Orçamento da União. 



Tomo do 42 Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos 

              

 

41 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

Vergueiro, 2485, CEP: 04.101-200 - Vila Mariana – São Paulo – (11) 5082-3691 - www.anpg.org.br 

O Governo Federal tem apresentado ideias e medidas que não solucionam a questão com 

foco na pesquisa aplicada que gere recursos e lucros. Sendo que o alvo do Governo federal deve 

ser a criação de políticas públicas que promovam a pesquisa, a inovação tecnológica e social, a 

gestão pública e o sistema produtivo. 

Além disso, tais medidas, caso não revertidas, acarretam em risco para a pesquisa no 

Brasil, com efeitos irreversíveis no curto, médio e longo prazo, além dos riscos a soberania, ao 

desenvolvimento e o futuro do País. E, nesse sentido, nos opomos inteiramente contra essa 

arbitrariedade ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do País. E, nesse sentido, a APG-

UFC se opõe inteiramente contra essa arbitrariedade ao Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia. 

  

 

5.6.11. MOÇÃO DE REPÚDIO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO MENOS 

VOTADA NA CONSULTA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFC 

 

A APG-UFC (Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal do Ceará), em 

plenária na 42ª reunião do Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos (CONAP) 

realizada durante os dias 15 a 17 de novembro de 2019 na cidade de São Paulo, vem a público 

repudiar a nomeação do candidato menos votado nas eleições internas para o cargo de Reitor da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque. Com menos de 10% dos votos em 

todos os segmentos que compõem a comunidade universitária, Cândido foi alçado ao posto mais 

importante da Universidade Federal do Ceará no dia 19 de agosto de 2019, pelo Governo Federal, 

num ato ilegítimo que fere a autonomia universitária. Desrespeitando o resultado da consulta 

pública, bem como do CONSUNI, que escolheram, com ampla margem de votos, o candidato 

Prof. Dr. Custódio Almeida. 

Os reflexos dessa postura autoritária têm desencadeado graves desdobramentos na 

Universidade. Em três meses de intervenção na Universidade consequências abomináveis como 

a presença de segurança particular na universidade filmando estudantes, professores e servidores, 

com tentativa de criminalizar ações políticas da comunidade universitária; censura ao evento da 

Faculdade de Educação e o fechamento das portas à comunidade universitária na posse dos seus 

diretores centro.  
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O ilegítimo Reitor também questiona o processo eleitoral estudantil, abrindo prerrogativa 

para anulação da eleição do DCE e dos Representantes Discentes dos Conselhos da UFC. A ação 

do atual Reitor é ato autoritário, amparado por legislação antiquadas do período da ditadura 

militar, que viola a garantia da autonomia das entidades estudantis nas decisões e na condução 

dos processos que dizem respeito a eleição de seus representantes. Pela garantia da autonomia 

universitária e do respeito à democracia, declaramos publicamente nosso repúdio à nomeação dos 

interventores. 

 

5.7. NOTA DA APG PUC-RIO AO 42° CONAP  

 

Desde o seu surgimento, a PUC-Rio é uma universidade conhecidamente plural, tendo 

desempenhado papel fundamental em defesa da democracia ao receber e acolher 

professores cassados e perseguidos durante a ditadura militar.  

Referência na implementação de políticas de ação afirmativa, a PUC-Rio possui um 

expressivo número de bolsistas nos seus cursos de graduação e são isentos de mensalidade 

os seus mais de trinta programas de pós-graduação - recebendo e integrando discentes de 

toda a américa latina de maneira popular, ampla e diversificada.  

Recentemente, a PUC-Rio passou a ser oficialmente reconhecida como uma 

universidade comunitária, devido ao seu histórico caráter filantrópico e sem fins 

lucrativos. As seguidas ameaças de corte feitas pelo MEC nos últimos tempos, e os 

números previstos na PLOA 2020, resultam em um terror imposto sobre os milhares de 

pesquisadores que dependem de suas bolsas para subsistência diária, e ameaça a própria 

existência da pós-graduação em todas as suas dimensões.  

O corte progressivo anunciado ao PROSUC inviabilizará a pós-graduação da PUC-

Rio e das demais instituições comunitárias, tornando explícito que os interesses desse 

governo vão contra a comunidade científica e o próprio avanço do conhecimento. Este é 

o projeto que se apresenta: educação como mera fábrica de mão-de-obra servil. 

 

Para combatermos essa agenda, que não se restringe à educação, mas que antes se 

insere na imposição de um modo de vida opressor e excludente, é necessário e urgente a 
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criação de estratégias reais de ação para além de uma união proforma. É necessário 

partimos para o campo das ações e criarmos novos eventos políticos em cima das nossas 

pautas já tão debatidas e concordadas entre nós. 

Diante disso, nós da APG PUC-Rio, fazemos um chamado às APGs das outras 

instituições comunitárias de ensino superior para compormos uma frente de ação sólida 

em defesa de uma pauta unificada.  

 

Não esqueçamos - eles cortam um verso, nós escrevemos outro. Eles têm medo de nós. 

 

 

APG PUC-Rio 

16 de novembro de 2019
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