
 

 

CNPq sofre novo corte orçamentário dos 

recursos destinados ao pagamento de bolsas 

O governo federal bloqueou R$ 116 milhões da já insuficiente dotação 

orçamentária para o pagamento de bolsas de pesquisas do CNPq. O orçamento do CNPq 

para 2021 já havia recebido um corte, em relação a 2020, de cerca de R$ 100 milhões 

no programa de bolsas. Com este corte adicional, o órgão poderá ser levado à suspensão 

no pagamento das bolsas nos últimos meses deste ano.  

Segundo a justificativa do MCTI, as medidas têm como propósito atender aos 

limites impostos pela EC/95, porque elas seriam necessárias para abrir espaço no 

orçamento de Ciência e Tecnologia para a utilização dos recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) a serem liberados, uma vez 

que a LC 177/2021 extinguiu a Reserva de Contingência deste fundo. A situação é 

evidentemente absurda e inaceitável, ainda mais que estes recursos do FNDCT 

tampouco podem ser utilizados para o pagamento dessas bolsas do CNPq. 

As entidades nacionais da área de CT&I, abaixo relacionadas, repudiam mais este 

corte drástico nos, já minguados, recursos do CNPq e alertam a sociedade brasileira para 

o risco eventual de suspensão de pagamentos e de novos cancelamentos de bolsas de 

pesquisa. As bolsas do CNPq sempre foram e são essenciais para o funcionamento da 

ciência e tecnologia brasileira, que é imprescindível para a superação da grave sanitária, 

econômica e social do país.   

Reafirmamos, ainda, nossa luta pelo cumprimento da Lei Complementar nº 

177/2021 e que os recursos do FNDCT sejam liberados imediatamente em sua 

integralidade, de acordo com as leis vigentes e sem quaisquer cortes para as áreas 

relacionadas à pesquisa científica e tecnológica e à inovação. 
 

Entidades que compõem o Comitê Executivo da ICTP.br: 

Academia Brasileira de Ciências (ABC)  

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 
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Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Conif)  

Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti)  

Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrachics)  

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 


