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São Paulo, 06 de dezembro de 2022. 

DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO DOS PÓS-GRADUANDOS 

#PAGUEMINHABOLSA 

 

 Em virtude das últimas notícias sobre o confisco dos recursos do Ministério da Educação, cau-

sando o não pagamento das bolsas de milhares de pós-graduandos pelo país, a ANPG convoca todas/os 

pós-graduandas (os), as/os cientistas brasileiras/as, e a sociedade civil, a reivindicarem o pagamento 

imediato das bolsas de estudos aos estudantes brasileiros, paralisando suas atividades a partir do 

dia 08 de dezembro de 2022 até o pagamento de todas as bolsas.   

 A situação atual é consequência direta da escandalosa devassa nas contas públicas que Jair Bol-

sonaro realizou para garantir recursos para o orçamento secreto e sua reeleição, associado aos efeitos de 

sua política econômica. Em virtude disso, há bloqueio financeiro que não permitem que a CAPES, Uni-

versidades e outros órgãos cumpram com suas obrigações financeiras, como pagamento de água, luz, 

terceirizados e as bolsas de assistência estudantil e de estudos, no Brasil e exterior, como mestrado, 

doutorado e residências. 

 Não bastasse a desvalorização das bolsas de estudos que atinge 75%, Bolsonaro e Paulo Guedes 

estão dando um calote na educação. O cenário é bastante claro, se trata de um projeto de destruição da 

pós-graduação e da ciência e tecnologia brasileira, do fomento público e de qualidade irrestrita. São 

milhares de jovens pesquisadores que tem sua sobrevivência ameaçada concretamente pela quebra de 

contrato ao não serem pagos por seu trabalho produzindo ciência no país. Estamos falando de milhares 

de jovens, o qual possuem como única renda as bolsas de estudos.  

 É necessário que avancemos para derrotar esse projeto de destruição da ciência e tecnologia 

brasileira com mobilização, conversa direta com os colegas e com os demais participantes da universi-

dade, tanto alunos e alunas de graduação, técnicos e técnicas e docentes, além da construção ativa de 

nossas entidades representativas, sobretudo as APGs. Nesse sentido, convocamos a todos se mobiliza-

rem, organizando plenárias em suas instituições no dia de amanhã a fim de organizarmos nossa luta para 

um Dia de Paralisação Nacional Dos Pós-Graduandos, no dia 08 de dezembro de 2022, até que as 

bolsas de estudos sejam pagas, com atos e mobilizações em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, a ANPG 

dispenderá todos os esforços para garantir o pagamento das bolsas pela via jurídica e/ou em articulação 

com o Congresso Nacional. 

 

Associação Nacional de Pós-Graduandos. 


