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PPGCSO solicita revogação da Portaria 34/2020 da CAPES

Juiz de Fora, 30 de março de 2020

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade federal de Juiz de Fora
(PPGCSO/UFJF) vem a público externar sua apreensão com os efeitos negativos da Portaria
34/2020 da CAPES para a concessão de bolsas aos programas de pós-graduação no Brasil. A
nova regulação da CAPES, cuja publicação está em desacordo com a longa tradição de consulta
e negociação com a comunidade acadêmica e científica, impõe cortes severos no apoio
financeiro à formação de recursos humanos nos programas de pós-graduação e no
desenvolvimento e continuidade de pesquisas.
A revisão dos critérios de distribuição de bolsas contidos na Portaria surpreendeu a todos e
todas, pelo seu caráter discricionário, haja vista a própria agência de fomento do Ministério da
Educação ter anunciado amplamente, pouco antes, critérios diferentes daqueles
compreendidos na referida portaria.
A supressão de bolsas atinge frontalmente a tradição acadêmica brasileira, notadamente em
um momento crítico da vida nacional, afligida com as consequências econômicas e sociais de
uma pandemia sem precedentes, podendo interromper carreiras e impedir respostas, no
âmbito da ciência, aos desafios que se avizinham.
O PPGCSO/UFJF sofreu um corte de 40% de suas bolsas em 2020, algo que ou inviabiliza ou
torna extremamente difícil a qualificação profissional de um número signficativo de seus
mestrandos e doutorandos. O Programa é um dos mais antigos da UFJF e, ao longo destes
quinze anos, acolheu alunos da cidade de Juiz de Fora, da Zona da Mata Mineira, de Minas
Gerais , do Rio de Janeiro e de outros estados da Federação. É formado por um corpo docente
reconhecido nacionalmente pela sua qualidade e competência, e ainda vinculado a redes
internacionais de pesquisa e produção científica.
O Programa tem qualificado profissionais de vários áreas de conhecimento e não, apenas, das
ciências sociais. Conta em seu quadro de formandos com profissionais da justiça, da segurança
pública, da área de saúde, de políticas governamentais e do sistema educacional.
Nas pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente destacam-se os temas das políticas
públicas, da violências racial, escolar, de gênero e de orientação sexual, do uso de substâncias
psicoativas, da alimentação, dos recursos hídricos, da saúde e da desigualdade, das terapias e
medicinas alternativas, do mapeamento arqueológico, da cultura e outras importantes
temáticas em diálogo com diversas áreas de conhecimento, das quais se destaca a saúde. Os
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momentos de crise são oportunidades especiais para os governos democráticos investirem em
ciência e tecnologia para buscar soluções que venham a beneficiar toda a sociedade.
Nesse sentido, o colegiado do PPGSO vem solicitar a revogação da Portaria 34/2020 e a
abertura de diálogo com a comunidade cientíca brasileira.

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de
Juiz de Fora

