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Top 10 financiadores da pesquisa mundial por número de

documentos (2011-2018)

https://jornal.usp.br/ciencias/levantamento-mostra-quem-financia-a-
pesquisa-no-brasil-e-na-usp/
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O Ministério da Educação (MEC) quer criar um
fundo de natureza privada, cujas cotas serão
negociadas na Bolsa de Valores, para financiar as
universidades e institutos federais. Esse fundo
contará, inicialmente, com R$ 102,6 bilhões.
...parte desses recursos, R$ 50 bilhões, virá do
patrimônio da União.
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A FARRA COM O DINHEIRO PÚBLICO...
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• Valor da bolsa de mestrado: R$ 1.500,00

• Valor da bolsa de doutorado: R$ 2.200,00

• Exigências:
– dedicação integral às atividades do Programa de 

Pós-graduação

– comprovar desempenho acadêmico satisfatório

– fixar residência na cidade onde realiza o curso

– não acumular a percepção da bolsa com qualquer 
modalidade de auxílio



A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) anunciou nesta segunda-feira (2/9) que irá
bloquear mais de 5.600 bolsas de mestrado e doutorado... O
governo não irá substituir ou renovar bolsas de estudo e
pesquisa a partir de setembro de 2019. Isso, na prática, significa
que nenhum pesquisador será financiado este ano.

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/09/02/interna_nacional,1081928/capes-vai-
bloquear-e-mais-de-5-600-bolsas-de-pos-graduacao.shtml

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/09/02/interna_nacional,1081928/capes-vai-bloquear-e-mais-de-5-600-bolsas-de-pos-graduacao.shtml


Histórico de bloqueio de bolsas da Capes
9 de maio: 3.474 bolsas sofreram 'bloqueio preventivo' e outras 
1.324 bolsas de estudantes de programas com notas 6 e 7 ou que 
fazem pós-graduação no exterior foram reabertas.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/09/capes-diz-que-3474-bolsas-sofreram-bloqueio-preventivo.ghtml
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‘Estou pensando em não me matricular’
Bruno Veber, aprovado para doutorado em genética na UFRGS

‘Já mandei currículo para pelo menos 90 lugares’
Relbson de Matos Costa, aluno de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UFMG

‘Vou ter que repensar a minha vida profissional’
Lucas Lopes da Costa, aluno de doutorado do Programa de 
Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Coppe/UFRJ

‘Não sei se embarco para o doutorado no exterior’
Eugênio Mattioli, doutorando em Ética e Filosofia Política pela USP e 
aprovado para um estágio de pesquisa em Lyon, com bolsa da Capes

‘Não tenho como manter um emprego paralelo que me sustente’
Valdemir Ferreira Júnior, aprovado no mestrado do Programa de 
Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp

https://www.geledes.org.br/sete-historias-de-quem-perdeu-o-sustento-e-a-bolsa-de-pos-
graduacao-nos-cortes-da-educacao/

https://www.geledes.org.br/sete-historias-de-quem-perdeu-o-sustento-e-a-bolsa-de-pos-graduacao-nos-cortes-da-educacao/
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Programas de Pós-graduação Saúde 
Coletiva – Notas 5, 6 e 7



Agência fruto da fusão CAPES-CNPQ pode 
ser administrada pela presidência

“O Ministério da Economia estuda submeter
diretamente à presidência a administração da
agência fruto da fusão CAPES-CNPq. A proposta
de juntar as duas organizações, que são as
principais responsáveis pelo desenvolvimento
da ciência no País, tem como objetivo a
economia de recursos.”

https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,agencia-fruto-da-fusao-capes-cnpq-pode-ser-
administrada-pela presidencia, 

7000308469#:~:targetText=BRAS%C3%8DLIA%20%2D%20O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Economi
a,de%20N%C3%ADvel%20Superior%20(Capes).

https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,agencia-fruto-da-fusao-capes-cnpq-pode-ser-administrada-pela-presidencia,70003084699:~:targetText=BRAS%C3%8DLIA%20%2D%20O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Economia,de%20N%C3%ADvel%20Superior%20(Capes).


Agência fruto da fusão CAPES-CNPQ pode 
ser administrada pela presidência

“Golpe contra a ciência! A ideia é que a equipe 
da presidência determinará que pesquisas 

devem ser financiadas...”
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