Comunicado da PR2 Uerj sobre Bolsas Capes

Desde o início do presente ano, a CAPES vem publicando seguidas portarias relacionadas
ao novo modelo de concessão de bolsas de mestrado e doutorado: as portarias nº18 de 20
fevereiro de 2020 (PROSUP e PROSUC), nº19 de 20 de fevereiro de 2020 (PROEX), revogada pela
portaria nº 21 de 26 de fevereiro, e, finalmente, a portaria nº20 de 20 fevereiro de 2020
(Demanda Social), todas dispondo sobre os critérios para distribuição de bolsas no âmbito dos
respectivos programas, referente ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021. Essas
portarias têm efeitos diversos sobre cada Programa de Pós-graduação de nossa Universidade.
Em particular, a última portaria (nº34) foi uma surpresa, uma vez que não foi precedida
de nenhuma interlocução com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pós-graduação e Pesquisa
(vide

pronunciamento

do

FOPROP

http://www.foprop.org.br/uploads/downloads/2020_03_18/Nota-01_FOPROP_2020.pdf ). Já
conclamamos a Capes ao restabelecimento do diálogo com nossa Entidade representativa - o
FOPROP - antes de qualquer mudança substancial em suas normas.
Para além do processo interno de mapear nosso quadro de bolsas, a PR2 e a Reitoria da
UERJ, em parceria com as demais IES do Brasil e o FOPROP, atuarão junto à CAPES no sentido de
alterar o quadro para melhor atender à Comunidade da pós-graduação no Brasil. Nesse sentido,
estamos estudando maneiras de mitigar as perdas que ocorreram setorialmente.
Mantemos contato constante com a Capes sempre que resta alguma questão
operacional pontual a ser tratada e conduzimos interlocução ativa com nossos representantes
no FOPROP que estiveram/estão fisicamente na Capes dia 25 e 26 de Março em encontros com
o Presidente da Capes Benedito Aguiar.
Igualmente, mantemos comunicação constante com os Programas de Pós-graduação
da Uerj e eu, como Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa da Uerj, agradeço o empenho da
equipe e a colaboração dos Coordenadores de Programa de Pós-graduação da Uerj neste
momento tão difícil que atravessamos.
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