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NOTA DA APG SOBRE O CORTE DE BOLSAS DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  
Na última quarta-feira, 30 de março, foi anunciada no diário oficial da União uma 

redução de 4,2 bilhões de reais no orçamento para a Educação. Este duro golpe atingiu 

em cheio mais de 7 mil bolsas da pós-graduação, as quais - segundo a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - estavam ociosas. Na UFSC 

foram cortadas 60 bolsas de mestrado e doutorado que seriam ainda repassadas para este 

ano letivo, e mais 11 do pós-doutorado. É necessário compreender que muitas destas 

bolsas encontram-se ociosas pela desvinculação de estudantes que, seja pela conclusão 

ou por um eventual abandono, saem dos seus cursos. Entretanto, estas bolsas aguardam 

o seu repasse para outros estudantes, o que pode levar um tempo até que sejam de fato 

transferidas, pois é um trâmite legal. Esse fato ocorre com frequência no mês de março, 

pois há neste mês um elevado número de desvinculações por conclusão de curso e início 

do semestre letivo dos programas de Pós. Sobre isso, a resposta da CAPES foi que a 

intenção não é a de cortar as bolsas, mas sim melhorar a eficiência, diminuindo o índice 

de ociosidade, e que para isso seria realizado um estudo junto com os pró-reitores. Ora, 

não seria mais lógico que o estudo precedesse a medida? Afinal de contas, não estaria a 

CAPES incorrendo no risco de tomar uma atitude incorreta ou injusta com os pós-

graduandos, obrigando muitos deles a terem que sujeitar-se à trabalhos informais ou até 

mesmo desistir da pós-graduação, já que a bolsa é uma forma minimamente de sustento 

e de incentivo à pesquisa? E se de fato existir alguma ociosidade nas atribuições de 

bolsas, o que duvidamos fortemente, não seria pelo fato de que elas não oferecerem um 

valor adequado e nem direitos sociais, como aqueles oferecidos pela CLT? Tudo isto 

leva a crer que as intenções por trás deste corte nas bolsas são as de levar a cabo o ajuste 

fiscal promovido pelo governo federal. Nós da APG-UFSC acreditamos que a 

alternativa para superar a crise não perpassa a redução do orçamento da Educação, 

inclusive neste começo de ano promovemos um debate sobre a dívida pública, 

justamente com a intenção de discutir outras saídas para crise econômica e política 

brasileira, para tanto temos ainda em nossos planos promover demais eventos a este 

respeito. Dito isso, COLOCAMO-NOS CONTRÁRIOS AO CORTE DE BOLSAS DA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM TODO O BRASIL e SOLICITAMOS QUE A PRÓ-

REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSC TOME AS PROVIDÊNCIAS QUE 

FOREM CABÍVEIS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DOS CORTES. 

 
 
Sinceramente,  

APG - UFSC 
 


