
Brasília, 04 de agosto de 2015 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Ensino Superior 

 Professor Doutor Carlos Nobre 

Presente e Futuro da Pós-Graduação no Brasil 

Reunidos no Seminário Nacional de Acompanhamento 2015, os quarenta e nove 

Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Geografia presentes vêm, por 

meio desta carta, expressar forte preocupação com os cortes orçamentários nas 

atividades dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e Educação  em especial, as desta 

Coordenação. 

Conscientes do ajuste fiscal promovido pelo atual governo, consideramos, 

porém, que tais cortes não deveriam ocorrer em domínios como a Pós-Graduação, 

posto que comprometem o futuro do país em esfera tão estratégica quanto a formação 

de recursos humanos de alto nível. 

No último decênio, cumpre destacar que foram inegáveis os avanços 

experimentados tanto no aumento do número de docentes, discentes e programas 

quanto na produção intelectual, posicionando o Brasil em 13º lugar na produção 

científica segundo a Web of Science. 

Contudo, é preciso ressaltar que tal posição só foi alcançada a partir do momento 

em que a Educação Superior e a Pós-Graduação nacionais passaram a ter tratamento de 

destaque no orçamento da União, mediante prioridades estabelecidas pelo Governo 

através de programas como o Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. 

Diante deste quadro, fomos surpreendidos por uma drástica redução de 75% no 

custeio dos Programas de Pós-Graduação, conforme podemos ler no ofício circular 

n.14/2015, CDS/CGSI/DPB/CAPES de 06 de julho de 2015. Nossa avaliação é a de 

que esta decisão caminha na contramão das importantes conquistas e dos progressos 

obtidos ultimamente, sendo, portanto, de difícil aceitação. 

Uma vez que sabemos que a produção de resultados eficazes e duradouros nos 

campos da educação, ciência e tecnologia exige investimentos contínuos e 

permanentes, os cortes mencionados comprometerão  para não dizer inviabilizarão 

 de forma significativa a qualidade tanto dos cursos recém-inaugurados quanto dos já 

consolidados. Particularmente na Geografia, investigações de extremo relevo para o 



país relacionadas à urbanização, ao meio ambiente, aos recursos hídricos e às políticas 

territoriais serão profundamente afetadas. 

Dito isto, a totalidade dos coordenadores de Geografia presente no Seminário de 

Acompanhamento da CAPES rejeita de modo unânime os cortes envolvendo PROAP e 

PROEX, pois trata-se de recursos que estruturam e sustentam o cotidiano dos 

programas em termos de composição de bancas, participação em congressos científicos 

e realização de pesquisas. Enfim, estamos diante de medida que afetará todo o esforço 

conjunto de desenvolvimento dos programas e da produção intelectual em geral. Além 

disso, o quadro de desinformação e de incerteza que nos cerca hoje impede o 

planejamento de tarefas a médio e a longo prazo. Espera-se que isto não se repita em 

2016, sob o risco de aprofundarmos ainda mais as dificuldades que já começam a 

surgir.  

Por fim, os coordenadores das pós-graduações em Geografia se interrogam em 

que medida a CAPES levará em consideração, no momento da avaliação promovida 

pela instituição, a precarização a que os programas estão sendo submetidos. 

Na esperança de que a educação se transforme no núcleo da alocação dos 

recursos públicos nacionais e de que a CAPES preserve seu trabalho de manutenção da 

qualidade e do rigor da Pós-Graduação brasileira, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Coordenadores da Área de Geografia presentes no Seminário de 

Acompanhamento da CAPES 2015.    

   

   

     

       

   

  


