
 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA ARTICULAÇÃO DO FÓRUM SUL DE 

PÓS-DOUTORANDOS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL NA XIII ANPED SUL 

 

No dia 30 de setembro de 2020, das 18:45 às 20:48, reuniram-se pesquisadores 

em pós-doutorado nos Programas de Pós-Graduação da área da Educação da UFPR, 

PUCRS, UEPG, UNIVALI, PUCPR, UNISC, FURB, UNOCHAPECÓ, FURG e UNIJUÍ 

pela plataforma virtual Google Meet. O motivo da reunião era a articulação e organização 

de um fórum específico dos pós-doutorandos no âmbito da XIII Reunião Científica 

Regional da ANPEd Sul. 

Rita Buzzi Rausch fez a abertura do encontro, representando a organização da 

XIII ANPEd Sul. Acolheu a iniciativa com bastante entusiasmo. Falou da importância do 

fórum específico dos pós-doutorandos como um espaço autogestionado para iniciar 

discussões e levá-las adiante na ANPEd pela articulação coletiva. Disse que a iniciativa 

contará com apoio da organização local da XIII ANPEd Sul, se for efetivada pelos seus 

organizadores e participantes. 

Célia Ratusniak salientou que o fórum pode tornar as necessidades dos pós-

doutorandos da área da educação mais visíveis às agências de fomento. Simone 

Albuquerque enfatizou que o coletivo de pesquisadores pós-doutorais em educação seria 

importante para conhecer outras realidades em um momento de perdas para os direitos 

sociais, cortes de fomentos para pesquisas e bolsas de estudos.  

Paulo Fioravante Giareta defendeu que o fórum tem pautas de luta que são 

necessárias para as políticas educacionais e à pesquisa educacional no Brasil. Ainda 

ressaltou que seria importante difundir essa proposta às demais regiões do país e o 

entendimento de que o pós-doutorado é um período de produção de pesquisa altamente 

qualificada.  

Karen Fernanda Bortoloti lembrou que a organização é importante para 

reivindicações pela representatividade, mas também, principalmente, para estreitar 

relações, vínculos e debater questões referentes às pesquisas pós-doutorais. Humberto 



Costa disse que o grupo é importante para fortalecer nossas lutas, debater e discutir 

pesquisas e oportunidades emergentes. 

Gislene Miotto parabenizou a iniciativa de articular pesquisadores em pós-

doutorando nos programas de pós-graduação em educação da região sul, bem como a 

troca de saberes e experiências como fundamental para enriquecer os debates acadêmicos.  

Edna Liz Prigol também se posicionou favorável ao fórum dos pesquisadores de 

pós-doutorado. Na sua avaliação, seria fundamental, pois a pesquisa precisa estar baseada 

na coletividade, na cooperação e na colaboração.  

A área da Educação passa por um momento bastante individualista e/ou 

corporativista da produção do conhecimento e relações acadêmicas. Os grupos de 

pesquisa poderiam dialogar mais em torno das questões que impactam as pesquisas 

educacionais. Relações solidárias de apoio mútuo são necessárias para a continuidade dos 

estudos. Há muitos pós-doutorandos sem bolsa e desempregados. É preciso falar sobre 

isso e conhecer essas realidades para planejar coletivamente formas de resistência. 

Para Diego Orgel Dal Bosco Almeida, o fórum pode ajudar a repensar a situação 

do trabalho atual do pesquisador de pós-doutorado. Importa entender o que é comum à 

todos/as e repensar a pesquisa como um trabalho, mesmo sem os direitos trabalhistas. Há 

casos de pesquisadores em pós-doutorado nos programas de pós-graduação em educação 

da região sul que não têm sequer um cadastro formal nas instituições que permita 

determinados acessos. 

Fabiane da Silva Prestes mencionou que é importante termos voz reivindicarmos 

como coletivo de pesquisadores de pós-doutorado de programas de pós-graduação em 

educação da região sul, inclusive pela necessidade de bolsas de pós-doutorado, mas 

também pelo diálogo e a socialização de informações acerca de pesquisas, editais, etc. 

Anderson Luiz Tedesco falou da relevância de reforçar nossos vínculos 

institucionais e nos mantermos firmes no momento tão difícil que enfrentamos no país. 

Além disso, atentou-nos para pensarmos em pesquisa e publicações coletivas. Segundo 

ele, grupos como esse tornam o processo de produção e suas exigências menos dolorosos. 

Caio Floriano dos Santos disse que o fórum seria fundamental para estabelecer 

vínculos de pesquisa. Para ele e para os outros participantes, é significativo pensar o lugar 

do pós-doutorado, principalmente com relação aos vínculos institucionais e ao apoio 

necessário aos pesquisadores para que outros tenham acesso ao pós-doutorado com bolsa. 

Entre os participantes, foi decidido que os contatos serão adicionados à um grupo 

de WhatsApp para a manutenção de um meio de comunicação entre os articuladores desse 



fórum. A articulação será mantida em acordo com os pós-doutorandos. As demandas dos 

pós-doutorandos em programas de pós-graduação da região sul são questões precisam ser 

debatidas. Reuniões mensais serão utilizadas para esse debate nesta iniciativa de 

mobilizar pesquisadores de pós-doutorado. Pautas serão construídas até a parte presencial 

da XIII ANPEd Sul, em março de 2021. O fórum dos pós-doutorandos em programas de 

pós-graduação da região sul produzirá um documento para o FORPREd-Sul com as 

reivindicações dos pesquisadores que será entregue durante a XIII ANPEd Sul.  

 

Anderson Luiz Tedesco - UNOCHAPECÓ 

Caio Floriano dos Santos - FURG 
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