
    
   
 
 
 
Contra o fechamento dos cursos de Pós-Graduação  
 
 
As entidades abaixo assinadas vêm a público se manifestar contra o fechamento pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) de seus programas de pós-graduação 
em diversas áreas. Tal atitude tem como fundamento privilegiar resultados financeiros 
em detrimento das contribuições da produção científica e do impacto social desses 
Programas. 
No caso recente, chama a atenção a solidez e qualificação dos programas de pós-
graduação, alguns com mais de 30 anos de existência, com notas 6 ou 5 junto à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
O fechamento dos Programas traz impactos para além da demissão de valorosos/as 
pesquisadores/as, referências em suas áreas de expertise, e do enxugamento do 
compromisso com a ampliação do sistema de Pós-Graduação, até então meta da CAPES, 
do Plano Nacional de Pós-Graduação e do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Com 
a extinção dos programas desaparecem Grupos de Pesquisas essenciais e com 
repercussão nacional e internacional, revistas acadêmicas, além do prejuízo a 
pesquisadores/as com bolsas de produtividade científica que compõem o quadro de 
docentes.  
Estes programas, por fazerem parte do sistema de pós-graduação, foram contemplados 
com fatias importantes do investimento público por meio de bolsas e incentivos à 
pesquisa. Sua extinção institucional unilateral é um contrassenso do ponto de vista de 
qualquer intenção de fortalecimento da política científica no Brasil e configura também 
um atentado ao investimento público realizado durante estes anos todos de construção 
dos programas. 
Não é admissível que Universidades que recebem financiamento público em pesquisa 
possam adotar estas ações de forma unilateral com base apenas em discussões de 
dividendos e lucros privados, rompendo com compromissos assumidos junto ao Sistema 
Nacional de Pós-Graduação e à Sociedade Brasileira. 
Neste sentido, as entidades se solidarizam com colegas demitidos/as, estudantes 
prejudicados/as, funcionários/as dedicados/as e, principalmente, demandam por parte 
do ente público ações imediatas de cobrança da responsabilidade da Universidade. 
Desta e de outras que estejam com as mesmas ações. 
Nossa solidariedade a pesquisadores/as, alunos/as e funcionários/as que enfrentam 
decisão tão daninha para a pesquisa e o País. 
 
 



Fórum das Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes -
FCHSSALLA 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC 
Associação de Linguística Aplicada do Brasil - ALAB 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL 
Associação Nacional de Pós-graduação em Teologia e Ciências da Religião – ANPTECRE 
A Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – ABPN 
Associação Brasileira de Professores de Língua Inglesa da Rede Federal de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico – ABRALITEC 
Associação Brasileira de Relações Internacionais – ABRI 
Associação Brasileira de Antropologia – ABA 
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos – SBEC 
A Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – ANPPOM 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo – ANPTUR 
Associação Brasileira de Ensino de Biologia – SBEnBio 
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE 
Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM 
Associação Brasileira dos Pesquisadores em Publicidade – ABP2 
Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia – ANPOF 
Associação Brasileira de Hispanistas – ABH 
Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações 
Públicas – ABRAPCORP 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura – ABCIBER 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação- ANCIB 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação – COMPOS 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED 
Associação Brasileira de Psicologia Política – ABPP 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional – ANPUR 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós - graduação em Psicologia - ANPEPP 
Associação Brasileira de Psicologia Social – ABRAPSO 
Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo – SBPJor 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial – ABPEE 
Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação – 
SOCICOM 
Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia – ALCAR 
Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular – 
ABPCom 
 


