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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), entidade máxima de representação dos
pós-graduandos no Brasil, em atenção aos termos estatutários, especialmente aos artigos 12 a 20, e a I
nota informativa de 2022 aos estudantes de pós-graduação e movimento nacional de pós-graduandos,
publicada pela diretoria executiva, CONVOCA a todos os pós-graduandos a participarem do 28º
Congresso Nacional de Pós-Graduandos (CNPG). O 28º CNPG terá como tema “O papel da ciência
nacional e da pós-graduação na independência do Brasil”, e realizar-se-á em formato itinerante e
híbrido, ocorrendo em três etapas, entre os meses de maio de julho de 2022. A primeira etapa será
realizada, a partir de debates políticos nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, entre os dias 16 de
maio de 2022 e 08 de julho de 2022 enquanto que a segunda será realizada a partir de eventos
nacionais específicos. Já a terceira e última etapa será realizada nos dias 23 a 25 de julho, de maneira
presencial, junto a 74ª Reunião Anual da SBPC, na Universidade de Brasília, Distrito Federal e será
aberto para os delegados natos, observadores e convidados, com transmissão pela TV ANPG no canal
do Youtube.
Assim, o 28 CNPG terá o seguinte pautas:
a) Debater e aprovar as pautas deliberadas no 44° Conselho Nacional de Associações de
Pós-Graduandos/as;
b) Definir a política, ações gerais e campanhas a serem desenvolvidas pela ANPG no
próximo período;
c) Eleger diretoria para a gestão 2022/2024.
O 28º CNPG regular-se-á por Regimento Geral próprio e Regimento Interno Complementar,
aprovados pela Diretoria Executiva, a qual é a comissão Organizadora eleita, no 44º Conselho
Nacional de Associações de Pós-Graduandos (CONAP), também em atenção aos termos estatutários.
No aguardo do comparecimento de V. Sas.
São Paulo, 28 de abril de 2022.
Cordialmente,
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Flavia Calé
Presidenta da ANPG

