
Mesa de discussão: Direitos dos pós-graduandos e corte 

orçamentário 

 

Nesta terça-feira, 11 de agosto, foi o dia do estudante e com ele foi organizada 

pela nossa APG uma mesa de discussão como parte das atividades de 

paralisação da Fiocruz. 

 

Iniciamos com um discurso de Mychele Alves (Diretora da ASFOC) falando um 

pouco dos objetivos da greve, que vão além dos reajustes salariais, mas 

exigem melhores condições de trabalho também. “como um país tem como 

lema ‘pátria educadora’ investe apenas cerca de 4% de seu orçamento em 

educação?” 

 

O segundo a falar foi Geovane Lopes, coordenador geral da APG-Fiocruz, que 

iniciou a sua fala dentro do contexto de corte orçamentário relembrando os 

vários momentos em que a ciência brasileira sofreu cortes, como em 2009, 

2011 e 2012.  Foi falado também sobre o atraso das bolsas no final do ano 

passado e no início de 2015. Depois sobre a notícia mais recente em relação 

ao corte de 9 bilhões de reais na educação, seguido de um corte no ministério 

de ciência e tecnologia de 1,8 bilhão de reais. Tendo ainda a atual situação na 

qual mais de 75% da verba proveniente da CAPES foi cortada nesse ano, que 

inclui PROAP e PROEX, que são de absoluta importância para as pós-

graduações e seu prosseguimento. 

 

Sua apresentação seguiu ressaltando o que nós, pós-graduandos, estamos 

fazendo a respeito. A Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) está 

com a presente campanha ‘Por + Direitos’, que possui diversas demandas, 

sendo a principal delas a universalização das bolsas de estudos e seu reajuste 

anual, pois estas não têm um reajuste que acompanhe a inflação do país. 

Em seguida, foi falado sobre a falta de leis que assegurem o pós-graduando, 

pois precisamos de melhores condições de pesquisa, 13ª bolsa, direito a 

afastamento, férias, insalubridade e etc. Incluindo diversas relações 

acadêmicas, como o combate ao assédio moral e sexual, orientação e atenção 



periódicas, além do direito à representação discente. “Ter direito de reivindicar 

nossos direitos”, buscando melhorias em sua própria instituição. Apesar de a 

Fiocruz ter uma boa relação com seus alunos, muitos alunos têm certa 

dificuldade ao tentar articular com suas instituições. 

 

Toda essa campanha culminou na caravana para Brasília, que contou com a 

presença da nossa APG, onde foi formada uma frente parlamentar para a 

valorização do pós-graduando e mais investimento para ciência e tecnologia. 

Esta frente abre a possibilidade de propostas de projetos de leis para os pós-

graduandos no Brasil, nos permitindo discutir as nossas questões na câmara 

dos deputados. 

 

Apontou também a importância do investimento orçamentário na ciência e da 

sua implementação sem cortes: “A ciência e tecnologia precisa de 2% do PIB. 

E esse investimento tem que ocorrer e ser fixo, pois a pesquisa precisa de 

continuidade... Os cortes prejudicam o andamento da pesquisa.” 

 

Debatendo ainda sobre três pilares de extrema importância para os alunos de 

mestrado e doutorado do país: alimentação, transporte e moradia. Muitos 

estudantes que buscam cursar pós-graduação precisam se mudar para outros 

estados, precisando de assistência para conseguir se manter. 

 

Nesse ponto, começou a falar sobre o que a nossa APG está trabalhando. 

Afirmando que temos uma boa força política, mas que precisamos de pelo 

menos um representante de cada curso de pós-graduação da Fiocruz 

trabalhando conosco para que possamos conhecer a realidade e as 

necessidades de cada um. Fortalecendo o nosso movimento.  

Através de nossa articulação interna e externa, estamos em contato direto com 

outras pós-graduações, coordenação geral de pós-graduação e com o 

sindicato, auxiliando a formação de diretorias de nossa APG em outras 

unidades do país. Buscando cadeiras nas agências de fomento e ligadas à 

educação, conseguindo um lugar no conselho superior da FAPERJ para 

bolsistas da Fiocruz. Estamos trabalhando em um site para institucionalizar o 

nosso movimento, ampliar o contato e o acesso com os alunos, além de manter 



a informação. Em relação ao ensino, nosso foco é na integração das disciplinas 

entre os cursos de pós-graduação, bem como a diminuição da burocracia para 

cursá-las. E por fim, nosso trabalho buscando uma melhor assistência 

estudantil, voltando aos três pilares: alimentação, moradia e transporte. Onde 

já tivemos algumas conquistas. 

 

A terceira fala ficou por conta da Dra. Cláudia d’Ávila-Levy, atual secretária 

geral da SBPC e chefe do Laboratório de Estudos Integrados em Protozoologia 

do Instituto Oswaldo Cruz com a palestra intitulada ‘Pátria educadora: a 

qualificação da ciência para o desenvolvimento nacional.’ Iniciou a sua fala 

ressaltando a importância da participação dos alunos de pós-graduação em 

movimentos estudantis: “essa consciência é gostosa de se ver... tomando 

frente, se incorporando e se colocando como críticos na visão de construção de 

ciência no país.” 

 

O tópico seguinte de sua apresentação comentou sobre a assembleia geral da 

SBPC desse ano em que foi aprovada uma moção levada pela ANPG 

reforçando a ideia de assistência estudantil, pois os pós-graduandos estão no 

meio do caminho entre alunos e profissionais, mas não recebem todo o suporte 

necessário.  

 

Em seguida, apresentou dados que mostram o crescimento da ciência no 

Brasil, embora não seja tão elevado quando comparado a outros países, mas 

continua progressivo quando se analisa a expansão e o número de pós-

graduações e docentes pelo território nacional, bem como a quantidade e 

qualidade das publicações de autores brasileiros. 

 

“Estamos melhorando, embora seja modesta essa melhoria, estamos 

melhorando”  

 

Depois falou um pouco da atual situação financeira do mundo e do brasil, 

acarretando nesses cortes orçamentários que estão em pauta atualmente. 

Sendo impossível não falar do corte na capes de 7,7 % (que acarretou no corte 

de 75% do custeio pro-equipamentos) e o corte de 22% do orçamento do MEC.  



 

 

“Estamos brigando contra isso, não acreditamos que esse ano isso seja 

resolvido, mas continuaremos brigando. Apesar de que se a gente ler o oficio 

da capes, ela dá margem a uma frase que diz: “eventuais novas parcelas 

podem ser liberadas dependendo...” então há espaço para continuarmos na 

luta.” 

 

 “Nós temos que passar a mensagem para o governo federal de que educação, 

ciência e tecnologia não se cortam. Outros países já mostraram que não mexer 

nesses aspectos é o caminho para sair da crise econômica de maneira mais 

rápida.” Disse ela nos incentivando o despertar da conscientização de nosso 

papel colaborativo junto ao governo para a construção de um país melhor. 

Buscando sempre discutir e avaliar muito bem cada passo. 

 

“A ciência e a tecnologia precisam de continuidade. As pós-graduações contam 

com essa verba. Quando você tira aquele auxílio do programa de pós-

graduação, você está tirando a segurança e o conforto de trabalho... Então, 

você mexer em verbas estruturantes assim é algo crítico”. Disse ela sobre o 

corte de orçamento das pós-graduações. 

 

Por fim, foi comentado também sobre as medidas mitigadoras que não trazem 

uma melhora significativa para a ciência e a educação no Brasil, trazendo a 

reflexão sobre qual deve ser o caminho a ser tomado pelo governo e que nós 

devemos lutar por ele. Finalizando sua excelente apresentação com uma frase 

de Regina Vinhaes Gracindo (UnB): “Qualidade sem universalidade torna-se 

privilégio de poucos e universalização sem qualidade, configura-se como 

fraude.” 


