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São Paulo, 29 de abril de 2022.
I NOTA INFORMATIVA AOS E ÀS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO E
TODO MOVIMENTO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS
Ainda considerando o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, pela Organização Mundial da Saúde, e todas as suas consequências para a
sociedade, e, em especial para as instituições de ensino e/ou pesquisa, a Direção Executiva da
Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), órgão representativo em âmbito nacional
dos estudantes de pós-graduação, em atenção aos termos estatutários, especialmente ao
parágrafo único do artigo 14 e ao Regimento do 28 CNPG, aprovado pelo 44° Conselho
Nacional de Associações de Pós-Graduandos (CONAP, vem por meio deste comunicaro
tema, a data e formato do 28° CONGRESSO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS
(CNPG).
Nesse caso, o 28° CNPG, de caráter ordinário, terá como tema “O papel da ciência
nacional e da pós-graduação para reconstrução de um Brasil independente”, e será 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.
A data e novo formato refletem, ainda, a continuidade da pandemia da covid-19 e suas
consequências para a sociedade brasileira. Primeiro, muitas cidades no Brasil ainda estão com
normas sanitárias e de isolamento social vigentes, o que cria dificuldades objetivas para
realização de um CNPG massivo, reunindo milhares de pós-graduandos em um só local,
cenário que poderia ser potencialmente um vetor para uma nova onda de contaminação no
país e gerar consequências graves para a sociedade brasileira. Em segundo, o ensino remoto
ainda é realidade para a maioria dos programas de pós-graduação em diversas instituições no
país. Esse fato cria barreiras para o processo tradicional de eleição de delegados ao CNPG,
pois um sistema online com capacidade técnica, que garanta a lisura e democracia do processo
eleitoral, ainda não é realidade da maioria das instituições brasileiras, especialmente no
nordeste e norte do país, um reflexo, inclusive, das desigualdades regionais que assolam a
pós-graduação brasileira. Além disso, essas instituições estão com calendário letivo diverso,
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possibilitando que haja cenários nos quais muitos estudantes de pós-graduação estarão de
férias durante o processo eleitoral dos delegados. Em terceiro, há de se destacar os sucessivos
cortes orçamentários na educação e ciência, os quais vem estrangulando as universidades e
agências de fomento, associado às dificuldades materiais de sustentação das entidades
estudantis, realidade que impacta também na possibilidade de realização do CNPG
tradicional. Nesse sentido, o formtato de congresso proposto pela atual diretoria visa garantir
continuidade da vida orgânica da entidade além de possibilitar uma participação mais
democrática dos pós-graduandos no processo de debate da agenda política da ANPG no
próximo período.
Assim, por essas razões elencadas, e pelo entendimento que na conjuntura política
vivenciada pelo Brasil, com cortes e ataques à ciência, educação e democracia brasileira,
associado a desvalorização do pesquisador brasileiros e fim da vigência do Plano Nacional de
Pós-Graduação (2010/2020), é mais que necessário todos os esforços para garantir a
organização dos pós-graduandos e a vida institucional da entidade no próximo período. Dessa
forma, a Diretoria Executiva delibera, data e, extraordinariamente, um novo formato, para
realização do XXVIII congresso da entidade afim de renovar as pautas do movimento de
pós-graduandos e a sua diretoria.
Diretoria Executiva da Associação Nacional de Pós-Graduandos.

