CARTA SOBRE PRORROGAÇÕES DE BOLSAS CNPq
Pesquisadoras e pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação das Universidades
Federais vêm por meio desta carta pedir apoio para os pedidos de prorrogação de bolsas do
CNPq.
O CNPq, bem como a CAPES e a FAPEMIG, lançaram informes e portarias sobre
pedidos de prorrogação das bolsas de Mestrado de Doutorado. Cada uma adotou um
procedimento para que os pedidos fossem emitidos e analisados.
A CAPES, por meio da Portaria nº 55, de 29 de Abril de 2020,1 informou que as bolsas
poderiam ser prorrogadas por até 3 meses. A mesma delegou aos Programas de Pós-Graduação
a análise dos casos e a aprovação dos pedidos, que deveriam ser feitos diretamente no SCBA.
No mês de agosto, divulgou novo prazo por meio da PORTARIA Nº 414/DDP, DE 19 DE
AGOSTO DE 2020, publicada no Diário Oficial da União,2 afirmando que:
Para assegurar a continuidade das pesquisas afetadas pela crise do novo
coronavírus, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) alterou de três para seis meses o prazo máximo para prorrogação
excepcional das bolsas ativas de mestrado e doutorado no País.3

Já o CNPq, por meio do Informe 4, do dia 06 Maio 2020 (complemento aos informes
dos dias 17/03, 27/03 e 23/04/2020), afirmou que
a respeito da possibilidade de solicitar prorrogação de bolsas em razão de
situações decorrentes das limitações impostas pelas medidas de enfrentamento
à pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) informa que a possível prorrogação de
Bolsas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica, de Mestrado e de
Doutorado no País, por até 60 dias.4

Contudo, no momento, somente as bolsas que venceriam até Dezembro deste ano foram
prorrogadas, deixando os(as) demais bolsistas em uma situação angustiante. Faltam
informações, por parte da agência, sobre as demais cotas, bem como os critérios que serão
considerados para a aprovação, ou não, do pedido. Todos(as) os(as) pesquisadores(as) estão
sendo afetados, de inúmeras maneiras, pela pandemia de COVID-19. São muitas as situações
que impedem que os trabalhos sejam seguidos de forma plena, e não acreditamos ser possível
mensurar e hierarquizar precisamente o impacto de cada uma dessas situações no
desenvolvimento do trabalho de cada pesquisador(a).
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A ausência de informações torna-se, a cada dia, mais alarmante e angustiante. Diante do
contexto da pandemia do novo coronavírus, em que perdemos o acesso às bibliotecas, aos
arquivos, aos laboratórios, às viagens para trabalho de campo, entre outros muitos instrumentos
para desenvolvimento pleno das pesquisas, é preciso haver uma posição do órgão.
Independentemente do momento de pesquisa em que se encontram, o fechamento e a
paralisação das atividades desses espaços, tão necessários para amenizar o avanço da pandemia,
invariavelmente impactam no trabalho dos pesquisadores. Muitos(as) pesquisadores(as)
precisaram cancelar viagens a outros países, nos quais fariam investigação, diante do cenário
de fechamento de fronteiras e instituições. Há imensa dificuldade de vislumbrar quando essas
viagens poderão ocorrer, o que impacta diretamente no desenvolvimento das pesquisas e, logo,
em sua conclusão.
Desde o mês de Junho, quando pudemos fazer o pedido de prorrogação das bolsas, pelo
período de 60 dias a contar do fim do tempo previsto, e até o presente momento, nada foi falado.
Mesmo que os prazos para conclusões de alguns Programas de Pós-Graduação tenham sido
estendidos e os seus processos seletivos adiados, não houve nenhum retorno sobre a situação
dos(as) bolsistas CNPq que têm suas bolsas vigentes depois de Dezembro de 2020.
Diversos programas já concederam aos(às) bolsistas da CAPES prorrogação por mais
seis meses devido ao reconhecimento, por parte da agência, do cenário de extrema gravidade
que estamos enfrentando. Esperamos que o CNPq compartilhe dessa sensibilidade e
compreenda que a grande maioria dos(as) estudantes estão com suas pesquisas comprometidas,
seja por questões práticas, burocráticas ou de cunho pessoal/psicológico.
Link para o abaixo-assinado: https://forms.gle/jfxuPSQaJBv4YwZ47

