Brasília, DF, 20 de abril de 2021.
À
CAPES
Att. À Profa Dra. Cláudia Mansani Queda de Toledo

Senhora Presidente,
O FOPROP – Fórum Nacional dos Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação,
associação que congrega 260 representantes de Instituições de Ensino Superior do
Brasil, e que mantém, nos seus mais de 30 anos de atuação, o compromisso em zelar
e promover a pesquisa e a pós-graduação no País como vetores para a busca de
uma sociedade justa e sustentável vem, por meio desta:


Reconhecer e ressaltar a importância das questões trazidas em Vossa carta
aberta de 16/04/2021, na qual estão elencados os 10 pontos nucleares que
embasarão vossa gestão junto à CAPES; e



Solicitar, considerando o passado recente e as atuais circunstâncias correlatas
à pós-graduação brasileira, incluindo as assimetrias regionais, vossa atenção
especial e empenho em relação aos seguintes pontos, sobre os quais julgamos
cruciais os posicionamentos e encaminhamentos oficiais da CAPES:
a) Assumir a importância estratégica das políticas de Pesquisa e PósGraduação para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade brasileira,
reconhecendo-as como políticas de Estado, não de governo, fomentando a
necessária estabilidade, previsibilidade e condições para o planejamento
de curto, médio e longo prazos;
b) Promover o início imediato de ações para a construção coletiva do novo
PNPG, instrumento deveras singular em sua importância para a condução
dos rumos do País quanto às políticas, objetivos e diretrizes para o Sistema
Nacional de Pós-Graduação
c) Recompor o orçamento aprovado no PLOA 2021, condição sine qua non
para que a Agência honre seus compromissos e sua missão institucional;
d) Garantir a manutenção do total de bolsas de pós-graduação em vigência,
envidando esforços para a recomposição das perdas registradas nos
últimos anos e buscando condições para a ampliação desses quantitativos;
e) Garantir a continuidade, ainda que em outro formato, do Programa Nacional
de Pós-doutorado (PNPD), estratégico para o aprimoramento das
habilidades científicas e intelectuais de seus participantes;
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f) Prorrogar as bolsas de estudo em vigência em função do prolongamento
da pandemia;
g) Manter e ampliar os Programas de Internacionalização da Capes,
sobretudo, o PDSE e o PRINT.
Reiterando nossa expectativa em relação à materialização dos 10 pontos nucleares
de vossa gestão, reforçamos que o FOPROP se coloca à disposição para a
manutenção de um diálogo profícuo e construtivo com essa Agência.
Por fim, reafirmamos o comprometimento do FOPROP com a luta em favor da
continuidade do pleno sucesso da CAPES em sua missão frente à ciência e à pósgraduação brasileiras.
Receba, Presidente, nossas cordiais saudações.

Diretório Nacional do FOPROP
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