NOTA DE REPÚDIO CONTRA O SUCATEAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO
BRASILEIRA
A Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) vem se
manifestar publicamente contra o sucateamento da pós-graduação brasileira, no que tange
as restrições orçamentárias para o ano de 2019, em especial após a divulgação do Ofício
n.245/2018-GAB/PR/CAPES destinado ao Exmo. Ministro da Educação.
A ABECIN sai em defesa da pesquisa científica para o desenvolvimento do País,
evidenciando que o corte orçamentário atingirá duramente a pós-graduação brasileira,
visto que muitos alunos que continuam seus estudos após finalizarem a graduação
dependem de bolsas de estudo para prosseguirem nesse intuito.
No âmbito da graduação as bolsas de estudo de iniciação científica têm contribuído
significativamente para a formação de alunos capazes de seguirem a carreira acadêmicocientífica. Nessa perspectiva, é essencial que o orçamento da União continue apoiando
alunos que desejem seguir nesta trajetória, visando a melhoria da qualidade da pesquisa
e do ensino no País. Sem este apoio, apenas pessoas com condições financeiras poderão
prosseguir neste nível de formação, penalizando de maneira injusta aquelas que não têm
poder aquisitivo para tal, visto que realizar pós-graduação exige esforço e dedicação e as
bolsas de estudo são instrumentos importantes para que os contemplados possam exercer
plenamente suas atividades como pesquisadores.
A aprovação da PEC 55/2016 pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado
congelando os gastos públicos federais direcionados à educação e à saúde representou e
representa um retrocesso aos direitos sociais, em especial a população mais necessitada
desses serviços públicos.
A decisão do Governo Federal em cortar o orçamento da Educação do País atinge não só o
ensino em todas as suas dimensões, mas o mais trágico atinge a pesquisa nacional e, por
consequência, a construção de conhecimento e a inovação, ambas fundamentais para o
crescimento do País, para sua competitividade frente ao mundo internacionalizado, bem
como para sua própria soberania.
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