
Caros colegas, 
 
Encaminho breve relato da reunião: 
 
A reunião começou às 17:10, com a apresentação da pauta única, que era 
discutir a conjuntura das agências governamentais de gestão e fomento à 
pesquisa e pós-graduação, particularmente o caso da nomeação para a 
presidência da Capes.  
 
Os participantes foram externando sua consternação diante da fragilidade 
técnica e científica da nomeada, reconhecendo-a como parte de um cenário 
maior de enfraquecimento da pesquisa e pós no Brasil, enquanto foram 
realizados vários apontamentos bastante pertinentes sobre a conjuntura geral: 
fragilidade da articulação política da comunidade científica, apesar das diversas 
notas de repúdio de associações; falta reincidente de resultados efetivos das 
manifestações de repúdio, com raras exceções; impacto nacional 
multidimensional do cancelamento do Censo 2021; enorme preocupação com a 
possível fusão Capes/CNPq, com enfraquecimento visível do último.  
 
Também foram apontadas estratégias possíveis para fortalecimento da 
articulação política: unir a comunidade científica para além da área de Humanas, 
procurando construir um discurso único; alcançar a grande mídia com as 
demandas da comunidade científica via manifestações de grande reverberação 
pública; ativar o Ministério Público com denúncias juridicamente consistentes e 
embasadas sobre as ações governamentais para a pesquisa e pós-graduação 
no Brasil, incluindo a elaboração de um dossiê com apoio de consultoria jurídica; 
formação de grupo de whatsapp do fórum; definição de calendário de reuniões 
do fórum em 2021; elaboração de vídeos curtos com denúncias e 
posicionamentos a respeito do cenário nacional com pesquisadores de renome 
para circulação nas mídias sociais.  
 
Como encaminhamentos, foram acatadas todas as sugestões, com destaque 
para as seguintes estratégias: 1) contratar assessoria jurídica para elaboração 
do dossiê-denúncia ao MP; 2) continuar reforçando a carta de repúdio do Fórum 
sobre a nomeação para a presidência da Capes (pedem reforço por parte das 
associações representadas, pois a carta teve baixa aderência), e 3) para a 
próxima reunião da SBPC (sexta-feira), recomendar a união das 3 áreas em um 
bloco consistente e unido para fortalecer as demandas. 
 


