
 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DOS PÓS-

DOUTORANDOS EM PPGEs DO SUL DO BRASIL - 07/12/2020 

 

No dia 07/12/2020, das 18:45 às 20:20, pesquisadores pós-doutorais nos 

programas de pós-graduação em educação da UFPR, UNISC, UNIJUÍ, FURG, PUCRS, 

UEPG, UNIVALI e FURB encontraram-se virtualmente, pelo Google Meet, para 

continuar a compor uma articulação de fórum específico dos pós-doutorandos no âmbito 

da XIII ANPEd Sul.   

Conforme a programação previamente estabelecida, a reunião foi iniciada com 

a leitura e discussão do regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 

da CAPES. Realizou-se um debate a respeito da portaria da CAPES número 86, de 3 de 

julho de 2013, que regulamenta o PNPD. A resolução da UNESP que regulamenta o pós-

doutorado nessa instituição foi outro documento que fundamentou o debate como um 

exemplo de normatização local dessa atividade. Houve a percepção do distanciamento da 

portaria n.º 86 da CAPES da realidade de muitos pós-doutorandos que não possuem 

vínculo empregatício e têm a bolsa como a única fonte de renda, como um subemprego, 

sem nenhum direito trabalhista. 

No âmbito do pós-doutorado, pesquisas de ponta são produzidas e têm impacto 

significativo no contexto da produção científica brasileira. No entanto, poucas bolsas 

estão disponíveis para os pós-doutorandos no país, sob a ameaça de não serem ampliadas. 

A maioria dos pesquisadores está na berlinda no que diz respeito à estabilidade 

profissional. Convivemos com a preocupação de que aconteça a extinção de programas 

de fomento às pesquisas.  

Os programas de fomento às pesquisas pós-doutorais para candidatos que não 

tenham vínculo empregatício precisam oferecer garantias (possibilidades de contar tempo 

para aposentadoria, possibilidades de décimo terceiro, etc.). Mais oportunidades para 

professores-pesquisadores, enquanto tais, são necessárias. O Brasil desconsidera 

percursos formativos de alta relevância, porque desperdiça muitas possibilidades de 



pesquisas pós-doutorais contribuírem para o desenvolvimento social com o devido 

amparo do poder público. 

Não há políticas para empregar doutores no país, aproveitando suas experiências. 

Nisso, ainda temos um gravame: o país está muito longe de uma quantidade excessiva de 

doutores. Pelo contrário, existe a necessidade de mais formação universitária voltada para 

o atendimento ao interesse público em várias regiões do Brasil. 

A presente articulação deliberou que o próximo encontro virtual tratará da 

continuidade desse fórum autogestionado de pós-doutorandos na ANPEd Sul, organizado 

com o estímulo e apoio adequado da associação. 
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