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São Paulo, 12 de agosto de 2020. 

II NOTA INFORMATIVA AOS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

TODO MOVIMENTO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

 Ainda considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional pelo Ministério da Saúde e estado de pandemia do COVID-19 pela Organização 

Mundial da Saúde, a Direção Executiva da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), 

órgão representativo em âmbito nacional dos estudantes de pós-graduação, em atenção aos ter-

mos estatutários, especialmente ao parágrafo único do artigo 14, vem por meio deste comunicar 

a nova data e formato do 27° CONGRESSO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

(CNPG).  Nesse caso, o 27° CNPG acontecerá nos dias 14 a 19 de setembro, de forma virtual, divulgado 

no site e redes da entidade. Cabe lembrar que a instância máxima de deliberação da ANPG seria 

realizada de 15 a 17 de maio 2020, de forma presencial, em Vitória, Espírito Santo, conforme aprovado no 

42° Conselho Nacional de Pós-Graduandos, porém teve que ser suspensa, a partir de deliberação da própria 

executiva junto a diretoria plena da entidade no último dia 18 de março em virtude da COVID- 19.  

 A nova data e formato refletem a continuidade do cenário delicado que vivemos no país, com grave 

crise sanitária, e que já matou mais de 100.000 brasileiros nos últimos cinco meses. Assim, por um lado, a reali-

zação de um congresso presencial da entidade, que reúne cerca de mil estudantes em um único local, pode ser 

potencialmente um vetor para uma nova onda de contaminação no país e gerar consequências graves para a 

sociedade brasileira. Portanto, é preciso termos responsabilidade com a vida dos pós-graduandos que estarão 

envolvidos com a construção e mobilização do congresso, assim como dos seus familiares, evitando aglomera-

ções de pessoas e respeitando as medidas de isolamento ainda vigentes em muitos estados brasileiros.   

 Já por outro lado, em tempos como os atuais, com cortes e ataques à ciência, educação e 

democracia brasileira, e sobretudo discussões importantes sobre os rumos da pós-graduação, 

como o fim da vigência do Plano Nacional de Pós-Graduação (2010/2020) é mais que 

necessário todos os esforços para garantir a organização dos pós-graduandos e a vida 

institucional da entidade no próximo período. Dessa forma, a executiva delibera, a nova data 

supracitada, e em caráter extraordinário, o formato virtual, para o XXVII congresso da entidade 

afim de renovar as pautas do movimento de pós-graduandos e a sua diretoria, para uma gestão 

provisória. 
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