Ministério da Educação
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São Paulo, 10 de julho de 2015.
Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr.
Diretoria de Avaliação DAV
CAPES
Prezado Prof. Arlindo:
Temos recebido dos coordenadores de programas de Pós-graduação a enorme
repercussão negativa e perplexidade decorrentes da decisão de cortes dos recursos e
repasses do PROAP e do PROEX .
Na sequência, temos percebido que houve também cortes associados com os editais
de programas estratégicos o que tem gerado uma enorme preocupação com a continuidade
da excelência acadêmica, da pesquisa desenvolvida no país e da formação de recursos
humanos no Brasil.
Estes cortes já têm dificultado significativamente, nos últimos meses, a composição
qualificada de bancas examinadoras, trabalhos de campo, participação de alunos em
eventos, aquisição de insumos para laboratórios, para citar apenas alguns exemplos, e agora
estamos a ponto de assistir uma simples e completa paralisia. Acrescente-se que, com estes
cortes os coordenadores de programa informam não dispor de recursos para participar dos
seminários de acompanhamento previstos para este mês de agosto e que são parte
importante do processo de avaliação da pós-graduação.
Estamos todos de acordo que o sistema nacional de pós-graduação (SNPG) é uma
das mais bem sucedidas políticas na área da Educação no país e, certamente, estamos
absolutamente preocupados com a sua continuidade, frente às restrições ora impostas.
Estamos plenamente convencidos que esta é também uma preocupação da direção da
CAPES, nossa aliada neste projeto estratégico para o país.
É por esta razão que nos dirigimos ao nosso Diretor de Avaliação para colocar o
CTC-ES, igualmente os Coordenadores de Área, como parceiros na luta para tentar reverter
esta situação que levará a consequências danosas e irreversíveis para a Pós-graduação
Brasileira e para a continuidade do desenvolvimento acadêmico e científico do país.
Respeitosamente, pedimos que seja também transmitido à Presidência da CAPES e
que estabeleça orientações, quando oportunas, para quais outras instâncias e setores
governamentais devemos encaminhar nossa manifestação e posição.
Respeitosamente,
Membros do CTC-ES e Coordenadores de Área

