
Emenda orçamentária destinada a reajuste do valor das bolsas de pós-
graduação é aprovada pela comissão de C&T   
    
 
Após quase uma década sem reajuste das bolsas de pós-graduação e pesquisa, 
estudantes e pós-graduandos brasileiros ainda vêem uma 'luz no final do túnel' em 
alcançarem o tão almejado aumento no valor das bolsas 
 
Nota enviada ao 'JC e-mail' pela Associação Nacional de Pós-Graduandos: 
 
Em audiência pública convocada para debater a pós-graduação brasileira, realizada no 
Congresso Nacional em 16 de outubro desse ano, a Associação Nacional de Pós-
Graduandos (ANPG) solicitou emenda orçamentária no valor de 130 milhões de reais 
destinada ao reajuste no valor das bolsas. 
 
Nessa audiência, que contou com as presenças de vários parlamentares e 
representantes da comunidade científica, ainda reinava a dúvida sobre a quantidade 
exata de emendas que cada comissão poderia apresentar (três ou cinco) e se a 
referida emenda do reajuste das bolsas seria prioritária para a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara dos Deputados (CCTIC).  
 
Nessa última quarta-feira (12/11), em reunião da CCTIC, e após a confirmação do 
número de emendas possíveis de serem apresentadas pelas Comissões (cinco), foi 
aprovado o requerimento de emenda orçamentária apresentado pelo deputado Jamil 
Murad (PCdoB/SP) destinada ao reajuste das bolsas de pós-graduação. 
 
Trata-se de importante vitória (embora parcial) da comunidade científica brasileira em 
geral, e dos pós-graduandos brasileiros em particular. 
 
Após a aprovação da Comissão, resta agora a anuência da relatoria do orçamento e 
sua respectiva sanção. O primeiro passo foi dado e para se chegar ao objetivo final 
será preciso a mobilização da comunidade científica.  
 
Nesse sentido, seria de bom alvitre o presidente da Capes, que em recente debate 
promovido pela Associação de Pós-Graduandos da USP em SP afirmou ser inviável o 
reajuste das bolsas por não ter dinheiro no orçamento, incorporar-se decididamente 
nessa luta pela aprovação da emenda, não mais se conformando com a precariedade 
da pós-graduação brasileira. 
 
A valorização da pós-graduação precisa do apoio de todos os 'amigos da Ciência' que 
certamente são muitos, em que pese também a capitulação de alguns de nossos 
representantes e mandatários. 
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