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Senhor Presidente,  

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM) recebeu, com incredulidade, a notícia da publicação da Portaria Nº 34, de 

09 de Março de 2020, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Nesse documento estão contidas medidas que alteram os 

disciplinamentos das distribuições de bolsas outrora publicados mediante as Portarias 

Nº 18 e 20, de 20 de fevereiro de 2020 e Portaria Nº 21, de 26 de fevereiro de 2020. Em 

síntese, a decisão impacta sobremaneira na perda de bolsas dos Programas de Pós-

Graduação pertencentes às instituições associadas da ABRUEM.  

De fato, as instituições já vinham esboçando uma grande preocupação, uma vez que o 

novo disciplinamento de distribuição de bolsas divulgado nas portarias supracitadas 

apontava o início da vigência ainda na primeira quinzena de março. Nesse sentido, as 

instituições envidaram um esforço hercúleo para que todos os programas estivessem 

com os seus ranqueamentos consumados. Eis que a expectativa levantada de que o 

Sistema Nacional de Pós-Graduação iniciaria entraria em uma fase de soerguimento, 

deu espaço à frustração. 

Com todo o respeito inerente à história das relações entre a CAPES e a ABRUEM, a 

decisão tomada a partir da Portaria 34, de 09 de Março de 2020, representa uma ação 

verticalizada e que desconsiderou todo um passado de construções coletivas, sem que 

essa associação através da Sua Câmara de Pós-Graduação pudesse contribuir como 

sempre fez. Destarte, a ABRUEM conclama a CAPES para que seja feita a devida 

REVOGAÇÃO da Portaria em questão, na certeza de que o diálogo franco e aberto, 

envolvendo todos os seguimentos, será capaz de trazer à tona os encaminhamentos 

necessários ao desenvolvimento da Pós-Graduação brasileira.  

Cordiais Saudações! 
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