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A Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) tem como dever 
representar os pós-graduandos brasileiros na luta por seus direitos e 
conscientizá-los de seus deveres. É importante lembrar que atualmente 
95% de toda produção de conhecimento, tecnologia e inovação no Brasil 
é desenvolvida no ambito das universidades e instituições de ensino.

O crescimento da pós-graduação no país é notável e essencial para o 
desenvolvimento do pais. Mas esse aumento vertiginoso abre as portas 
para novas demandas para todos os estudantes.

Essas demandas são organizadas pela ANPG por meio de Congressos 
bianuais, que organizam a pauta de ações para o próximo período, 
estabelece prioridade e elege sua diretoria.

Esperamos que, com apoio desta cartilha, você e seus colegas de 
programa, Instituto ou Universidade se somem à nossa rede de ação 
que, com combatividade, unidade, democracia e respeito, age sempre 
em defesa dos interesses difusos e coletivos de nossa categoria junto às 
direções universitárias, agências de fomento e governos.

Esta cartilha é pensada pra você que está chegando à pós 
graduação ou que quer se familiarizar com o Movimento Nacional de 
Pós Graduando.

Equipe de Comunicação
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Olá colegas pós-graduandas e pós-graduandos, a diretoria da 
ANPG apresenta aqui a quinta edição da cartilha de Associações de 
Pós-Graduandos. Uma forma de fomentar a articulação e atuação or-
ganizada do movimento nacional de pós-graduandos (MNPG) em cada 
instituição, pois entendemos que é em cada APG que pulsa o coração 
desse movimento. Por isso temos, nos esforçados para nos comunicar 
mais e melhor com a rede do MNPG e também para sermos capazes de 
objetivar e lutar de forma mais organizada e mais incisiva pelos nossos  
direitos.

A Educação e Ciência, a Tecnologia e a Inovação são pilares fun-
damentais para a construção de uma nação soberana e desenvolvida. 
Entretanto, os tempos atuais estão marcados por forte onda obscu-
rantista e antinacional. Além dos direitos do povo, está sob ataques 
a Democracia, Universidade, Educação e a Ciência brasileira que nos 
últimos tempos vinha crescendo e se fortalecendo.
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Vivemos sucessivos cortes e contingenciamento dos orçamentos da 
Educação e Ciência que atinge entre outros projetos, as duas principais 
agências de fomento à pesquisa nacional (a Capes - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq- Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), desmantelando 
todo o parque de tecnológico brasileiro e colocando em risco pesquisas 
cientificas que são importantes para o país. As universidades e empre-
sas públicas e estatais vivem à sombra da escassez de recursos e de in-
vestidas privatizantes e entreguistas. Não obstante, além desse estran-
gulamento nos investimentos, instituições, pesquisadores e professores 
ainda têm que lidar com a perseguição ao pensamento livre crítico atra-
vés da criminalização da atividade docente, cerceamento de ideias. 

Diante desse cenário, muitos desafios se descortinam. Um deles é 
de nós, pós-graduandos estarmos organizados. Somos responsáveis 
por quase 90% da ciência produzia no país. Somos milhares de uma 
geração preocupada com os rumos do país. Sonhamos com uma so-
ciedade mais justa e estamos dispostos a fornecer o melhor de nossos 
esforços e dedicação intelectual. Somos jovens que têm sonhos e que 
estão diariamente buscando a cura de doenças que têm assolado nos-
so povo, formas sustentáveis de produzir alimentos, consumir água, 
gerar energia, andar na cidade, cuidar de nossos biomas e criar cada 
vez mais possibilidade para uma vida melhor em sociedade.

E como não poderia deixar de ser diferente, erguer-se mais uma vez a 
chamada histórica que o país faz ao movimento nacional de pós-graduandos 
para defender a educação, ciência, direitos sociais e democracia. Por isso, 
em uma conjuntura de grave crise econômica e política com um cenário de 
incertezas quanto ao futuro, a gestão 2018-2020 elegeu como tema o mote 
“A organização Estudantil na resistência democrática”, por entender que no 
atual período em que a crise política se aprofunda, um Estado de exceção 
também é aprofundado no Brasil, colocando em risco tanto a democracia 
quanto os direitos sociais conquistados historicamente. E só com a força da 
organização dos estudantes conseguiremos defender nossas conquistas.

Sabemos que a nossa luta em defesa da democracia, da universidade 
e contra o desmonte da educação e da ciência não substitui a luta pelos 
direitos dos pós-graduandos e das pós-graduandas, mas a complementa. 
Ao eleger este mote da gestão, a diretoria da ANPG tem como alicerce a 
compreensão de que é preciso fortalecer a atuação da ANPG em defesa 
da democracia e contra o desmonte dos direitos sociais,trabalhistas e da 
pesquisa científica, isto a partir do diálogo permanente entre o movimento 
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nacional junto dos pós-graduandos e pós-graduandas e sua rede de inter-
locução na sociedade cientifica e no movimento social organizado.

Acreditamos e queremos mais para o Brasil, por isso sabemos da 
centralidade da defesa, neste momento, do Estado democrático de di-
reito e das instituições oriundas dele, como as agências de fomento, 
as pastas de educação e ciência dos governos federal e locais, as quais 
tem sofrido desmontes por uma política de ajustes irrestritos e feita a 
toque de caixa, cortando drasticamente o financiamento da área, sem 
a compreensão de que a educação e a ciência devem ser vistas como 
eixo estruturante do desenvolvimento nacional.

Esperamos contribuir para a conquista de mais direitos e melhores 
condições de pesquisa para o conjunto dos pós-graduandos, stricto e 
lato sensu, para todos os pesquisadores brasileiros que tanto se dedi-
cam e contribuem para construção de um novo Brasil e também atuar 
na defvesa dos direitos sociais de nosso povo. 

Vamos juntos nessa!

¹ Que tem metas de ampliar em 2020 a titulação anula de mestres e doutores, segundo as metas do PNE, 
com redução das assimetrias na distribuição da pós-graduação, ter titulado no período 150 mil doutores e 450 
mil mestres no período, ampliando de 1,4 para 2,8 o numero de doutores por mil habitantes  no país em 2020 
e posicionar o Brasil entre os 10 maiores países produtores de conhecimentos novos do mundo.

² O PNE tem três metas importantes referentes à pós-graduação, entre elas, a meta 14 que prevê ampliação 
gradual da titulação até que, em 2024 se atinja a titulação 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores.
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Com 31 anos de história, a 
Associação Nacional de Pós-Gra-
duandos (ANPG), é o ponto cen-
tral de uma rede de entidades e 
colaboradores que representa os 
que representa os pós-graduan-
dos e pós-graduandas no Brasil. 
Com reconhecimento social e in-
terlocução junto aos governos, 
órgãos de fomento, direções 
universitárias, mídia. Criada no 
bojo das lutas pela democracia 
no país, obteve seu registro em 
1986, tendo sido gestada e orga-
nizada por jovens pesquisa- do-
res durante os encontros anuais 
da Sociedade Brasileira pelo Pro- 
gresso da Ciência (SBPC). Sua tra-
jetória acompanha o combativo 
movimento educacional brasilei-
ro, articulando ciência e atuação 
política, em defesa do desenvol-
vimento nacional.

A ANPG destaca-se pela luta 
em defesa da valorização da ciên-
cia e do pesquisador, organizan-
do as reivindicações relacionadas 
à Assistência Estudantil, valoriza-
ção permanente das bolsas de 
pesquisa, condições de trabalho 
e estudo, democratização e regu-
lação das relações acadêmicas, 
financiamento público da Ciên-
cia e Tecnologia, entre outras. Es-
tas reivindicações foram organi-

zadas no ‘Documento de Direitos 
e Deveres dos Pós-Graduandos 
e Pós-Graduandas”, fruto das 
reflexões do 24º Congresso da 
ANPG, ocorrido em 2014.

A entidade possui represen-
tação em importantes órgãos 
gestores da Ciência e Tecnologia 
no Brasil, participando do Con-
selho Técnico Científico (CTC) 
e do Conselho Superior (CS) da 
CAPES; do conselho Deliberativo 
do CNPq (CD); do Conselho Nacio-
nal de Saúde (CNS); do Conselho 
Nacional de Juventude (CONJU-
VE); da comissão de educação da 
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC). Possui 
voto na Organização Caribenha e 
Latino Americana de Estudantes 
(OCLAE) sendo a única entidade 
nacional de todos os países da 
América Latina a possuir repre- 
sentação estudantil no âmbito 
da pós-graduação.
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- APGs: As Associações de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas são a par-
te mais importante da nossa rede de atuação. Organizadas preferencial-
mente por Universidade, mas podendo ser por Campus, Instituto ou Pro-
grama, as APGs lidam com os nossos problemas cotidianos e lidam com 
a representa- ção da categoria junto à direção universitária. As APGs são 
instrumento para materializar a política do Movimento Nacional de Pós-
-Graduando e organizar a luta em defesa dos nossos direitos e aspirações.

-S.O.S CIÊNCIA: A ciência no Brasil está no limite. Sob o governo Bol-
sonaro, além de termos chegado aos menores valores de investimento 
na ciência dos últimos 20 anos, aí da teve 42% do orçamento da pasta 
congelados.
Dada a urgência de se reverter taus medidas para assegurar 2% do PIB 
para a ciência e tecnologia.
- S.O.S Ciência é uma campanha de engajamento cujo para dar continui-
dade à luta contra os cortes na educação e na ciência que levaram mi-
lhões de brasileiros às ruas nos dias 15 e 30 de Maio. O objetivo é coletar 
milhares e milhares de assinaturas na petição eletrônica para pressionar 
o governo federal a rever os cortes no MEC e MCTIC em 2019 e garantir 
que o Congresso Nacional aprove mais verbas para a ciência no orçamen-
to de 2020.
A ciência e o Brasil precisam do seu apoio. Assine e compartilhe a Campa-
nha S.O.S Ciência!
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- CAPES: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior é o órgão do Ministério da Educação (MEC) que organiza a 
vida dos Programas de Pós-Graduação, zelando pela sua avaliação 
periódica. A CAPES também é responsável pela autorização de no-
vos cursos, convênios com Universidades e Institutos estrangeiros, 
classificação de periódicos, pela Política Nacional de Pós-Graduação 
e pelo financiamento de grande parte das bolsas de pesqui- sa no 
Brasil. A ANPG possui assento no Conselho Superior (CS) do órgão, 
responsável pelas grandes decisões e também no Conselho Técni-
co-Científico (CTC), que responde pelos processos de avaliação e 
autorização.

- CNPQ: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico é órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que 
responde pelo desenvolvimento da produção científica e tecnológica no 
país. Organiza dados da produção nacional, gerencia a Plataforma Lattes 
e responde por parte significativa do financiamento público a projetos 
científicos de grande porte. Também responde, em conjunto com a CA-
PES, pelo Programa de mo- bilidade acadêmica “Ciências sem Fronteiras” 
(CsF). A ANPG possui assento no Conselho Deliberativo (CD) do órgão.

- CIE: A Carteira de Identificação Estudantil ou o Documento Nacional 
do Estudante (DNE) serve para garantir 50% de desconto em eventos cul-
turais, esportivos e de lazer para o pós-graduando e a pós-graduanda 
e é o princi- pal instrumento de financiamento do Movimento Nacional 
de Pós-Graduan- dos. A ‘Carteirinha da ANPG’ é produzida em conjunto 
com a União Nacional dos Estudantes (UNE) e com a União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas (UBES), tendo formato válido em todo o Brasil, 
conforme a Lei Geral da Meia Entrada (Lei nº 12.933/13).

- FAPs: As Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) são órgãos de fomen-
to e financiamento vinculadas aos governos estaduais. Respondem por 
boa par- te das bolsas de apoio aos pesquisadores, com destaque para a 
FAPESP, FAPERJ e FAPEMIG. A ANPG estabelece diálogo com essas agências 
em conjunto com as APGs que atuam nos seus respectivos territórios.

- OCLAE: A Associação Nacional de Pós-Graduandos é filiada à Organi-
zação Continental Latino Americana e Caribenha dos Estudantes (OCLAE), 
compon- do a Secretaria Geral e apoiando a organização de Pós-Graduan-
dos em todo o continente. A OCLAE representa 36 Federações Estudantis 
do continente, inclusive organizações do movimento estudantil secun-
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darista, universitário e de pós-graduandos de 23 países do Continente 
Americano com mais de 150 milhões de membros.

- Ouvidoria: Também fruto do 24º Congresso, a ANPG está constituindo 
a sua Ouvidoria, para receber, sistematizar e encaminhar reclamações e 
denúncias dos Pós-Graduandos e Pós-Graduandas contra abusos e arbi-
trariedades co- metidos pelos Orientadores e Orientadoras, bem como 
pelos Programas e Dirigentes Universitários.

- PNAES: O Plano Nacional de Assistência Estudantil oferece diretrizes 
para aplicação dos recursos destinado às Universidades. AANPG luta para 
garantir a presença dos Pós-Graduandos e Pós-Graduandas entre os be-
neficiados.

- PNPG: O Plano Nacional de Pós-Graduação é um anexo do Plano Na-
cional de Educação (PNE) e estabelece diretrizes, perspectivas, desafios e 
metas do governo para a pós-graduação. O PNPG em vigor teve a partici-
pação da ANPG na sua elaboração e preconiza o aumento no investimen-
to público para o setor, com o objetivo de ampliar o número de Mestres 
e Doutores no país.

- RDs: Os Representantes Discentes são o canal de interlocução entre os 
discentes de pós-graduação e as direções universitárias. Deveriam existir 
em todos os fóruns de deliberação relativos à pós-graduação, como Co-
missão de Bolsas, Conselhos de Programas, Conselhos de Departamentos, 
Con- gregações, Conselhos de Pós-Graduação, Conselhos de Pesquisa e 
Con- selhos Universitários. A depender do Estatuto da Universidade e dos 
regulamentos ou regimentos dos programas podem ser indicados pelas 
APGs ou eleitos diretamente.

- Revista Científica: AANPG publica um periódico científico institucio-
nal sob o tema “Ciência, Tecnologia e Políticas Educacionais”. O objetivo 
é a difusão de estudos, pesquisas e documentos priorizando temas mais 
relevantes para o desenvolvimento nacional sustentável e a redução das 
desigualdades sociais. A Revista é ‘qualizada’ pela CAPES nas áreas Educa-
ção (C), Ciências Agrá- rias (C), Psicologia (B5) e Interdisciplinar (B5).

- SBPC: A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência é a maior or-
ganização de cientistas do país. Foram nos seus encontros anuais que a 
ANPG foi articulada. A SBPC reúne mais de 100 sociedade científicas de 
todas as áreas e é importante aliada da pós-graduação brasileira.
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Uma Associação de Pós-Graduandos (APG) é um ponto central da 
organização de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Serve como ins-
trumento para organizar e encaminhar reivindicações cotidianas, li-
gadas ao local de estudo, como problemas nas salas de aula, denún-
cias de Assédio Moral, luta por questões de assistência estudantil e 
outras. Serve também para encaminhar reivindicações à autoridades 
governamentais, como prefeitos, vereadores, deputados e governa-
dores. Pode e deve organizar a participação cidadã dos Pós-Graduan-
dos nos conselhos temáticos de políticas públicas.

Uma APG pode e deve organizar atividades de caráter recreativo, 
acadêmico e científico como debates, workshops, feiras, mostras e 
festas. Pode estabelecer convênios de descontos e serviços para seus 
representados. Pode e deve debater questões com a Representação 
Discente, apoiando e organizando sua ação.

Por fim, a APG é o elo de ligação e materialização entre a ANPG e 
os Pós- Graduandos e Pós-Graduandas. Se uma APG não dialoga com 
as pautas organizadas pelo Movimento Nacional de Pós-Graduandos 
em seus fóruns legítimos, não se mobiliza pelas bandeiras da catego-
ria, a ANPG não funciona no local.

Uma APG é composta por estudantes de lato e stricto sensu e 
pode ser formada no interior de um Programa, de um Departamento, 
de um Instituto, de um Campus ou de uma Universidade. Recomen-
damos que as APGs sejam formadas por Universidades, sem prejuí-
zos da coexistência com outras organizações locais. Uma APG para a 
Universidade é capaz de organizar melhor as lutas cotidianas tendo 
em vista que a maioria das nossas demandas é de- cidida no âmbito 
da Reitoria.
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O Movimento estudantil de pós-graduação demanda muito sen-
timento de unidade e co-responsabilidade. Nossa capacidade de par-
ticipação é limitada pela dedicação exigida por nossos projetos. É 
comum que membros de uma associação precisem se afastar durante 
algum período para dar conta de se concentrar na sua qualificação, 
dissertação, tese, defesa, pesquisa de campo, participação em Con-
gresso ou período no exterior. O que importa é não deixar a peteca 
cair e manter acesa a chama da organização.
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1º Passo: Montar a Comissão pró-APG

Contate pessoas interessadas nos diversos programas e organize uma 
reunião. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação pode ajudar no processo de orga-
nização fornecendo a lista de e-mails ou repassando uma comunicação. É 
importante que, desde o começo do processo, o maior número de discen-
tes fique sabendo de tudo, garantindo transparência. Nessa reunião – que 
pode ser precedida de um debate sobre um tema de interesse entre os 
muitos da nossa pauta - escolham, entre si, dez membros para montar uma 
comissão pró-APG. Esta comissão será responsável por explicar a finalidade 
da formação da APG, a necessidade dos pós-graduandos se organizarem 
em defesa dos seus direitos, elaborar proposta de Estatuto e eleição.

2º Passo: Assembleia Geral

A Comissão Pró-APG convocará uma Assembleia Geral. Durante a As-
sembleia, deverão ser escolhidos os membros que comporão a mesa para 
dirigir os trabalhos. A pauta de discussão é a Fundação da Associação de 
Pós-Graduandos da universidade. A assembleia deve ter suas definições 
relatadas em ata e uma lista de presença deve ser assinada pelas pessoas 
que comparecerem à mesma. Aprovem o Estatuto da APG nesta assem-
bleia. O Estatuto deve destacar os objetivos gerais da APG, modelo de or-
ganização, eixo de atuação, composição da Diretoria e/ou Coordenação, 
regras eleitorais e outros temas. Se houver consenso, a Assembleia pode 
eleger a primeira diretoria, desde que convocada com essa finalidade.

ATENÇÃO!
A APROVAÇÃO DO ESTATUTO PRECEDE A FORMAÇÃO DA DIRETORIA

3º Passo: Convocar, divulgar e organizar a eleição.

Caso a Assembleia decida por organizar uma eleição em urna, defi-
nam uma Comissão eleitoral. A Comissão Eleitoral pode procurar apoio 
na Pró-Reitoria, no DCE ou nos Sindicatos de Professores e Funcionários 
para organizar a eleição. É preciso um Edital de Convocação da Eleição 
e um Regimento Eleitoral (veja modelos no site) que definam as regras 
para candidaturas. Es- tabeleça locais das urnas, convoque mesários, pro-
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providencie urnas, listas de votação e cédulas. Divulgue até cansar. Vale 
cartazes, panfletos, redes sociais e e-mails. Debates sobre propostas de 
gestão e prioridades de atuação são muito bem-vindos.

4º Passo: Eleição

É importante que a comunidade universitária tenha conhecimento 
do processo eleitoral, seja feito em Assembleia ou em coleta de votos por 
urna. Os interessados podem se inscrever individualmente ou por cha-
pa, conforme o regimento. O mesmo procedimento pode ser usado para 
eleições de Representantes Discentes no âmbito da APG. Quando hou-
ver coleta de votos em urna(s), defina uma Assembleia de apuração, de 
forma que os interessados possam acompanhar livremente todo o pro-
cesso, proporcionado transparência e legitimidade. O resultado deve ser 
lavrado em ata de eleição e posse e os vencedores devem ser declarados 
eleitos e empossados pela Comissão eleitoral.

5º Passo: Organização da Vida da APG

É importante que as atas sejam levadas para registro no Cartório de 
Pessoas Jurídicas da cidade onde esteja estabelecida a sede da APG. Esse 
registro trará legalidade e personalidade jurídica para a APG. Com as atas 
registradas, será possível solicitar a inscrição da entidade junto ao Cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal, possibilitando 
a assinatura de convênios, contratos, abertura de contas e outros proce-
dimentos da vida civil.

A ANPG estará à sua disposição para acompanhar todos esses passos, 
orientando e informando o conjunto dos Pós-Graduandos dos desafios 
que lhes aguardam.

Veja modelos de Edital, Atas e Estatutos no site da ANPG!
http://www.anpg.org.br/10/09/2015/modelos-de-documentos-para-a-criacao-de-uma-apg/

Edital de Assembleia 
Ata de reunião de formação de Comissão

Pró-APG
Estatuto 

Ata de Fundação, Eleição e Posse

Rol de Fundadores
Lista de Presença Assembleia de Fundação 
Ata de Eleição e Posse
Regimento Eleitoral 
Ofício para cartório
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Para que o Estatuto seja regis-
trado, é preciso estar assinado por 
um advogado responsável para 
que não falte as seguintes exigên-
cias do Código Civil:

a) A denominação, os fins e a sede;
b) Os requisitos para admissão, 
demissão e exclusão de associa-
dos(as);
c) Direitos e deveres dos associa- 
dos(as);
d) Fontes de recursos para sua ma- 
nutenção;
e) O modo de constituição e funcio-
namento dos órgãos deliberativos;
f ) As condições para a alteração 
das disposições estatutárias e para 
a dissolução da entidade;
g) A forma de gestão administrati-
va e de aprovação das respectivas 
contas;
h) Os critérios de eleição dos(as) 
administradores(as).
i ) Modo de representação ativa, 
passiva, judicial e extrajudicial-
mente;
j ) Se os membros respondem ou 
não subsidiariamente pelas obriga-
ções sociais;
k) Destino do patrimônio em caso 
de dissolução;

l ) Forma e quórum para convoca-
ção da assembleia geral.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 

Assembleia Geral

É competência privativa da Assem- 
bleia Geral destituir os(as) adminis-
tradores(as) e alterar o estatuto;

Para destituir os(as) administrado- 
res(as) e alterar o estatuto é exigi-
da de- liberação da assembleia es-
pecialmente convocada para esse 
fim, cujo quórum será o estabeleci-
do no estatuto.

Órgãos Deliberativos

O estatuto deve prever a forma 
de convocação dos órgãos delibe-
rativos, garantido a 1/5 (um quinto) 
dos(as) as- sociados(as) o direito de 
convoca-los.

Exclusão de associados(as)

Só é possível havendo justa 
causa, obedecido o disposto no 
estatuto, o qual deverá conter pro-
cedimento que assegure direito de 
defesa e de recurso.
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Documentos necessários para 
montar uma associação

- Requerimento assinado pelo repre-
sentante legal pedindo o registro;

- Ata de fundação, aprovação do 
estatuto, eleição e posse da direto-
ria, com no mínimo duas vias ori-
ginais, com rubrica do Presidente 
em todas as páginas e, ao final, sua 
assinatura com firma reconhecida.

- Estatuto social, com no mínimo 
duas vias originais, rubricado em 
todas as páginas e ao final assina-
do pelo representante legal, com 
firma reconhecida

- Visto de advogado no Estatuto, 
com nome legível e número de ins-
crição na OAB.

- Relação da diretoria eleita com 
qualificação completa (nome, na-
cionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF e residência).

- Relação dos associados funda-
dores com qualificação completa 
(nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e residência).

Quais os atos que devo re-
gistrar no cartório depois de 
aberta a associação?

- Estatutos e atas; Eleição de direto-
ria; Alterações estatutárias; Criação 
de filiais; Mudança de endereço da 
sede; Alteração de objetivos;

Para registrar alterações de esta-
tuto, criação de filial, mudança de 
sede, alteração dos objetivos, é 
preciso apresentar: Requerimento 
assinado pelo representante legal 
pedindo o registro; Ata, com no 
mínimo duas vias originais, com 
rubrica do Presidente em todas as 
páginas e, ao final, sua assinatura 
com firma reconhecida; Estatuto 
social, com no mínimo duas vias 
originais, rubricado em todas as 
páginas e ao final assinado pelo 
representante legal, com firma 
reconhecida, quando for feita con-
solidação; Visto de advogado no 
Estatuto, com nome legível e nú-
mero de inscrição na OAB; Edital 
de convocação, original ou cópia 
autenticada, na forma determina-
da pelo Estatuto; Lista de presen-
ça, original ou cópia autenticada, 
datada do dia da reunião;

Onde se Registrar?

O registro deve ser feito na sede es-
colhida para a pessoa jurídica.

Após o processo de aprovação do 
es- tatuto e eleição da diretoria, é 
hora de arregaçar mangas e traba-
lhar em prol dos Pós-graduandos 
e Pós-Graduandas. Veja algumas 
ações que podem ser feitas:
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Eleger Representantes Discentes (RD’s): Estude o Estatuto da Uni-
versidade e veja como acontece a eleição para Representantes Dis-
centes da Pós-Graduação. É importante que tenhamos representan-
tes próprios, eleitos separadamente da graduação.

Articular a ação dos RDs: É muito importante que os RDs atuem em 
conjunto com o Movimento, evidenciando e defendendo suas pautas.

Sistematizar reivindicações: A APG é órgão legítimo de Represen-
tação Estudantil perante os órgãos oficiais da Universidade e da Ci-
dade. Organize as reivindicações dos Pós-Graduandos e Pós-Gradu-
andas e apresente-as ao Reitor, Pró-Reitores e às autoridades locais, 
buscando resolver os problemas levantados.

Agir para a divulgação científica: Um dos nossos desafios atuais é 
superar o produtivismo. Enquanto isso, nada impede que nos orga-
nizemos para divulgar nossas próprias pesquisas. Organize mostras, 
seminários, revistas científicas e outras formas para colaborar com as 
dificuldades dos colegas.

Atuar em equipe: Um dos principais desafios do Movimento Nacio-
nal de Pós-Graduandos é enfrentar a flutuação da militância. A todo 
o momento algum de nós precisa se afastar por conta de viagem a 
campo, qualificação, defesa, sanduíche e outras atividades regula-
res da vida dos pós-graduandos. Cada um de nós precisa se compro-
meter um pouquinho para não prejudicar a pesquisa do outro. Para 
tanto, trabalhar em equipe, com um ambiente saudável e com larga 
circulação de informações é fundamental.

Legalizar a APG: É muito importante que a APG seja registrada jun-
to ao Cartório de Pessoas Jurídicas da cidade sede e, depois, seja 
registrada junto à Receita Federal para adquirir o Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ). Com o CNPJ a APG pode assinar contratos, 
convênios e se cadastrar junto à tesouraria da ANPG para receber 
repasses oriundos da confecção das CIE’s.

 



19

Organizar debates e palestras: Propiciar novos conhecimentos e 
esta- belecer contato com a fronteira do conhecimento e com a con-
juntura política é uma boa forma de ajudar a elevar o grau de cons-
ciência da categoria.

Manter canais de informação: É importante que a APG organize ca-
nais de comunicação próprios como página no Facebook, blog, gru-
po de email, redes sociais e que estes canais interajam com os canais 
da ANPG. A ANPG veicula novas informações diariamente que podem 
ser úteis a todos os pós-graduandos e também para as APGs e RDs.

Organizar Festas: A vida não é só sofrimento, não é mesmo!

Participe do CONAP: O Conselho Nacional de Associações de Pós-
Graduandos é um evento bianual que organiza a pauta do Congresso 
Nacional de Pós-Graduandos. É um espaço importante de elaboração 
e deliberação, destinado às APGs.
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Organize a delegação de sua Universidade: Seja para o CNPG ou 
para as outras atividades da ANPG como o Salão Nacional de Divulga- 
ção Científica, caravanas, encontros, seminários e outras atividades. 
Tudo que acontece na ANPG tem o pós-graduando e a pós-graduan-
da como público alvo.

Enviar notícias: O site da ANPG é de todos nós. Todas as atividades 
desenvolvidas pela APG podem ser divulgadas pelos canais de comu-
nicação, bem como artigos de opinião escritos por qualquer pós-gra-
duando ou pós-graduanda.

Aderir e Divulgar campanhas: A todo tempo existe algum assunto 
de relevância para o qual a ANPG chama a participação dos Pós-Gra-
duandos. Ajude a divulgar nossas campanhas e bandeiras de luta.
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A ANPG, ao longo de sua his-
tória tem lutado para conquistar 
a independência financeira da 
entidade, tal medida é funda-
mental para a garantia da auto-
nomia crítica da entidade frente 
a qualquer setor, seja ele o go-
verno, às instituições de pesquisa 
ou entidades acadêmicas e cien-
tíficas. Quem financia a ANPG 
são os próprios pós-graduandos 
e pós-graduandas, por meio Do-
cumento Na- cional do Estudan-
te (DNE), feito em parceria com 
as outras entidades estudantis 
(UBES e UNE).

O DNE é um documento de 
identificação estudantil, mas 
para, além disso, proporciona 
valores objetivos, como o direi-
to à meia-entrada em eventos 
culturais e esportivos, descontos 
em estabelecimentos comerciais, 
convênios de meio-passe em al-
gumas cidades, além de auxi-
liar na estruturação material da 
rede do movimento estudantil 
e no encaminhamento de suas 
demandas. Quando um pós-gra-
duando faz sua carteira está 
também contribuindo para a luta 
pelos seus direitos, pela valori-
zação dos pesquisadores e por 
melhores condições de pesquisa, 

permitindo que a entidade tenha 
a autonomia financeira que pro-
porcione a realização de campa-
nhas, projetos e congressos.

Fazendo a Carteira de Identifi-
cação Estudantil, o pós-graduan-
do e a pós-graduanda contribui 
para a legitimidade e financia-
mento da luta incentivada pelas 
APGs e pela ANPG, pois é com 
este recurso que são construídas 
as lutas em defesa da educação, 
da ciência e pelas mudanças que 
podem impulsionar o desenvolvi-
mento sustentado do país.
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A ANPG publica um periódico científico institucional sob o tema 
“Ciência, Tecnologia e Políticas Educacionais”. O objetivo é a difusão 
de estudos, pesquisas e documentos priorizando temas mais rele-
vantes para o desenvolvimento nacional sustentável e a redução das 
desigualdades sociais.
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Pré-sal:

A ANPG lançou a campanha 25% dos roylats do Pré-sal para CTI. Para 
isso, a entidade escreveu uma cartilha na qual comenta as razões da im-
portância deste movimento.

O movimento é apoia o Projeto de Lei 5876/2016 (de autoria do Depu-
tado Celso Pansera – PT/RJ) que prevê a destinação de 25% para Ciência, 
tecnologia e inovação. O que abre  perspectivas de ampliação do orçamen-
to anual para Ciência e Tecnologia no país. Apenas o montante destinado 
ao Fundo Social no último trimestre de 20171, permitiria a aplicação de 
cerca de 550 milhões na área. Um valor que significa em termos atuais em 
torno de 20% do orçamento anual do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e Comunicações (MCTIC) ou um pouco mais de 50% do CNPq.

Em um cenário de desmonte do Sistema Nacional de Ciência e Tecno-
logia, capitaneados pela Emenda Constitucional 95 (EC do Teto dos Gastos) 
associado aos sucessivos cortes e contingenciamentos nos orçamentos 
anuais, que ameaçam paralisar atividades e projetos científicos importan-
tes, e vendas de empresas públicas que atuam diretamente em investimen-
to no setor, torna-se imperativo que as entidades cientificas construam 
uma grande frente ampla em defesa de mais investimentos para a área. A 
garantia de recursos mínimos do pré-sal joga luz no atual horizonte obs-
curo da nossa ciência, e garante que o Brasil tome para si os ganhos da ex-
ploração dessa riqueza para reverter em um projeto de desenvolvimento 
nacional que traga soberania e independência tecnológica, construindo 
assim um caminho de mitigação das desigualdades sociais que assolam a 
dignidade de nosso povo.

Reajuste de Bolsa:

Atualmente há seis anos sem reajuste, a bolsa de mestrado e doutora-
do concedidas pela CAPES e CNPq no país custam R$ 1.500,00 e R$ 2.200,00 
respectivamente. Esses valores ao longo desse tempo já perderam um pou-
co mais de um terço do seu valor em relação ao poder de consumo desde o 

CAMPANHAS 
ANPG
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último reajuste, março de 2013, pois a inflação medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) e divulgada pelo IBGE chegou a 37,17%. 
Isto significa que, caso as bolsas fossem reajustadas hoje, para corrigir as 
perdas inflacionárias do período, uma bolsa de mestrado estaria valendo 
R$ 2.063,55 e doutorado R$ 3.026,7633. Esses valores reajustados seriam 
próximos aos que são pagos, desde setembro de 2018, pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: R$ 2.043,00, para mestrado I e 
R$ 3.010,80 para doutorado I.

Por não possuir seu valor atrelado a algum mecanismo de reajuste anual 
as bolsas de estudo vêm acumulando uma desvalorização histórica frente a 
um aumento brutal dos preços de alimentos, moradia e transporte.

Por tudo isso, a ANPG lançou a campanha Reajuste Já! 

Direitos previdenciários:

 Muito se fala na Reforma da Previdência, mas nenhuma atenção foi 
dada para os pós-graduandos que, em média, levam 6 anos a mais para 
ingressar no mercado de trabalho formal por causa das pesquisas. Isso im-
pacta em menor tempo de contribuição e, consequentemente, mais difi-
culdade para obter os direitos previdenciários. Defendemos que o tempo 
de estudo seja contado para fins do INSS, como acontece com os jovens 
que ingressam nas Forças Armadas, por exemplo, ou que seja criada uma 
alíquota de contribuição diferenciada e simplificada para que os pós-gra-
duandos possam contribuir e ser assistidos pelos mesmos direitos.
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A diretoria da ANPG é res-
ponsável por desenvolver a ges-
tão de acor- do com as resolu-
ções aprovadas no Congresso 
Nacional de Pós-Graduandos 
(CNPG).

Algumas atividades fazem 
parte do calendário permanente 
da ANPG e outras já se consoli-
daram como cam- panhas per-
manentes que ensejam ações de 
cada diretoria:

Congresso (CNPG): Bianual-
mente a ANPG realiza o Congres-
so Nacional de Pós-Graduandos 
e Pós-Gradu- andas (CNPG), sen-
do sua instância máxima de de-
liberação. Participam do CNPG 
delegados eleitos nas Uni- versi-
dades com direito a voz e voto e 

quaisquer observadores com direito avoz. Através de painéis, grupos 
de discussão e plenárias a ANPG organiza suas prioridades de ação e 
elege sua diretoria para os dois anos seguintes. A última edição (24ª) 
teve como principal resolução o ‘Documento de Direi- tos e Deveres 
dos Pós-Graduandos e Pós-Graduandas’ que sistematiza um conjunto 
de reivindicações levantadas em todo o Brasil.

Conselho Nacional de APG’s (CONAP): O Conselho Nacional de As-
socia- ções de Pós-Graduandos (CONAP), é constituído pelas APG’s, 
Comissões Pró-APG, Federações de Cursos e Associações de Médicos 
Residentes ca- dastradas de cada Instituição de Ensino Superior ou 
Pesquisa que mante- nham programa de pós-graduação, tendo cada 
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organização o direito a um 
voto. O CONAP reúne-se bia-
nualmente para estabelecer 
diretrizes da ação da ANPG, 
organizar e convocar o Con-
gresso e outras funções de 
interesse dos PGs. É também 
um importante fórum de 
debate das APG’s, servindo 
para fortalecer e capilarizar 
o Movimento.

Reuniões de diretoria: A 
Diretoria Nacional da ANPG 
é eleita no CNPG, através do 
critério da proporcionali- 
dade qualificada, por maio-
ria simples dos votos, exer-
cendo o mandato atra- vés 
de um colegiado. A direto-
ria se reúne periodicamente 
e as reuniões são abertas à 
participação de APGs e pós-
-graduandos.

Caravana pelos direitos dos pós- graduandos: Tratam-se das 
ações de mobilização que a ANPG realiza para pressionar as autori-
dades com- petentes pela garantia dos direitos dos pós-graduandos. 
A 1ª Caravana ocorreu em novembro de 2009, ten- do como centro a 
recomposição dos orçamentos da Educação e da Ciência e Tecnolo-
gia, que acabavam de so- frer cortes e o aumento do valor e número 
de bolsas. A segunda ocorreu na semana da posse da diretoria 2010-
2012, entre 24 e 28 de maio de 2010, e as principais pautas foram 
novamente as bolsas, além da garantia de licen- ça-maternidade às 
pós-graduandas. Em 2013, os pós-graduandos voltaram à Brasília por 
uma política permanente de valorização, isonomia das bolsas de pes-
quisa e “Reajuste Já!”. Em 2015, a Caravana se debruça em uma pau- 
ta mais ampla, fruto do acúmulo nos debates com pós-graduandos 
de todo o Brasil, entendendo que, além da bolsa, os pós-graduandos 
precisam ter sua situação regulamentada e assegurar seus direitos. 
Assim, a Campanha por mais direitos para as pós-graduandas e os 
pós-graduandos ancora-se no “Documento de Direitos e Deveres”, 
aprovado no XXV CNPG, que reú- ne grande parte dos desafios ainda 
a serem enfrentados na Pós-Graduação brasileira.
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Encontro Nacional de Jovens Cientistas: Atividade que reúne jo-
vens cientistas de todo o país, tanto bolsistas de iniciação científica, 
PET, quanto bolsistas da pós-graduação, além de estudantes do ensino 
médio e outros interessados durante as reuniões anuais da SBPC. O 
objetivo é reunir as contribuições dos jovens ao avanço da ciência e 
tecnologia no Brasil e levan- tar as demandas para que entrem na pau-
ta das entidades de representação dos estudantes: UNE, UBES e ANPG.

Participação Institucional: A ANPG atualmente ocupa vagas no Con-
selho Nacional de Juventude (CONJUVE), Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), Conselho Superior da Capes (CS), Conselho Técnico Científico da 
Capes (CTC). Além disso, a ANPG compõe o Grupo de Educação da SBPC 
e o Conselho Deliberativo do CNPq (CD), compôs a Comissão Nacional 
de ela- boração do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), e busca 
participar formalmente dos conselhos deliberativos das FAPs Estaduais.

Salão Nacional de Divulgação Científica: Trata-se de uma grande 
atividade de divulgação científica, entre debates e atividades cultu-
rais, é um espaço para debater a produção e aplicação do conheci-
mento produ- zido no país e também para revelar talentos e potencia-
lidades, por meio das diversas atividades, para estu- dantes de todos 

os níveis de ensino. O Salão é 
realizado pela ANPG em con-
junto com a União Nacional 
dos Estudantes (UNE) e a União 
Brasi- leira dos Estudantes Se-
cundaristas (UBES) e já está em 
sua 4ª edição.

Mostras Científicas: A cada 
atividade a ANPG realiza mos-
tras científicas. Nos Congres-
sos, o público é formado por 
pós-graduandos. Já durante o 
Sa- lão Nacional de Divulgação 
Científica, a mostra é voltada 
para estudantes de todos os 
níveis de ensino. A ANPG ain-
da participa da organização 
da Mostra Científica da Bienal 
de Cultura da UNE. Uma marca 
das mostras promovidas pela 
ANPG tem sido a interdiscipli-
naridade. Elas servem para dar 
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vazão à produção científica dos nossos colaboradores e para troca de 
conhecimentos.

Fórum Nacional de Pós-Graduandos em Saúde da ANPG: Criado 
du- rante o XXII Congresso Nacional de Pós-Graduandos, quando, in-
clusive, já foi realizado o I Encontro de Pós-Graduandos em Saúde. 
Esse espaço se destina a abordar o lugar político e social dos pós-gra-
duandos nas questões de pesquisa, a formação de pesquisadores em 
defesa do caráter público, universal e de atenção integral no Sistema 
Único de Saúde. Tem vida própria e dá suporte para a ação da Direto-
ria da ANPG nas questões correlatas.

Fórum Nacional de Educação Básica: Criado em 23 de janeiro de 
2013, durante a 8° Bienal da UNE, o Fórum de Educação Básica se pro-
põe a dis- cutir práticas e políticas educacionais, lançando luz a esse 
debate tão impor- tante para a sociedade e para a formação de cida-
dãos comprometidos com o desenvolvimento do país, dando suporte 
para a ação da Diretoria da ANPG nas questões correlatas.
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GESTÃO 2018/2020

Presidenta
Flávia Calé (USP)

Vice-Presidente
Manuelle Matias (UERJ)

Tesouraria Geral
Karen Castelli (UNESP) 

Secretário–Geral
Flávio Franco (UNICAMP)

Diretor de Comunicação
Vinicius Soares (UPE)

Diretor de Ciência, Tecnologia e 
Inovação
Gabriel Colombo (USP)

Diretora de Política Institucionais
Gabriela Reis (UFMG)

1a Diretora de Políticas Institucionais
Fernanda Esthefane (UFMG)

2a Diretora de Políticas Institucionais
Helena Augusta (UnB)

Diretor de Relações Internacionais
Mateus Fiorentini (USP) 

Diretor de Instituições Particulares
Victor Henrique Grampa (MACKENZIE)

Diretor de Instituições Públicas
José Germano Neto (UFRN)

Diretor de Movimentos Sociais
Antônio Ugå ( UFAL)

Vice-Presidenta Regional Sul
Marianna Rodrigues (UFRGS)

Vice-Presidente Regional Sudeste
Thiago Dias (Faculdade de Direito Milton 
Campos)

Vice-Presidenta Regional São Paulo
Rai Campos (USP - Ribeirão Preto)

Vice-Presidenta Regional Centro-Oeste
Thamiris Oliveira (UnB)

Vice-Presidente Regional  Nordeste
Cássio Borges (UFPI)

Vice-Presidenta Regional Norte
Dhyene dos Santos (UFAM)

Diretor de Saúde
Yasmin Raísa (Fiocruz-PE) 

Diretor de Cultura e Eventos 
Científicos 
Maria Emília Ribeiro (UFBA)

Diretor de Políticas Educacionais
Rafael Souza (UFRJ)2

Diretor de Pós-Graduação Lato Sensu
Isabela Gobbo (UEPG)

Diretora de Mulheres
Stella Gontijo (UFF)

Diretora de Política de Empregos
Mariana Bicalho (PUC - MG)

Diretora de Combate às Opressões
Richarlls Martins (Fiocruz - RJ)

Diretora de Direitos dos Pós-
Graduandos
Welington Oliveira (USP/UFMS)

Diretor de Universidades Estaduais
Moisés Alves (UFBA)

Diretora de Ensino à Distância
Thaylla Frazão (UFF)

Diretor Acâdemico e Cientifico
Raísa Vieira (UFG)

Diretora de Juventude
Johari Provezani (UNOPAR)

Diretor de Tecnologia da Comunicação 
e Inovação 
Giovanny Kley (UFAC 1
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