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Ofício 006/FOPROP/2016  

Brasília, 05 de agosto de 2016.  

 
 Exmo Sr. Ministro de Estado  
Dr. Gilberto Kassab  
Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
 
Exmo Sr. 
Dr. Hernan Chaimovich  
Presidente do CNPQ 
 

Excelentíssimo Ministro,  

 

Nos últimos dias, após a publicação dos resultados da Chamada 2016-

2018/CNPq dos programas institucionais PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI e PIBIC-EM, o Fórum 

de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) tem recebido muitas 

manifestações da comunidade de pró-reitores questionando os cortes efetivados nas 

cotas de bolsas dos referidos Programas.  

O PIBIC, em particular, é o programa mais antigo de bolsas de formação 

acadêmica destinado aos estudantes de graduação do país. Ao longo das décadas ele 

tem cumprido um papel inquestionável na formação, promovendo uma cultura de 

pesquisa na graduação e estimulando os jovens universitários a prosseguirem em seus 

estudos de pós-graduação e buscarem carreiras ligadas ao ensino superior, à ciência, 

à tecnologia e à inovação. O incremento de novas bolsas aos Programas é 

fundamental. Nos últimos dez anos o número de matrículas de estudantes de 

graduação cresceu cerca de 82%, chegando, em 2016, a mais de 7.5 milhões de 

matriculados. 

Os cortes são sobremaneira preocupantes porque comprometem a base do 

 



processo de formação em pesquisa em nossas instituições. Na prática menos jovens 

terão a oportunidade de adentrar na pesquisa e seduzirem-se pela produção do 

conhecimento e pelas carreiras que envolvem geração permanente de ciência e 

tecnologia. A redução das oportunidades acarreta perdas dramáticas aos nossos 

jovens e às nossas instituições. O desperdício de jovens talentos é, certamente, o 

legado mais perverso e comprometedor dos cortes praticados nos Programas de 

formação científica do CNPq.     

 O FOPROP, enquanto entidade representantativa de cerca de 230 instituições 

de ensino superior e de pesquisa de todos os segmentos (públicas federais, estaduais 

e municipais; comunitárias e privadas) e de todas as regiões do país, dirige-se às 

Vossas Excelências com o propósito de formalizar o presente apelo. Recorremos ao 

Ministro de Estado e ao Presidente do CNPq, para que mobilizem todos os esforços a 

fim de recompor, o mais breve possível, o orçamento destinado aos programas PIBIC, 

PIBIC-Af, PIBITI e PIBIC-EM.  

       

Atenciosamente 

 

Prof. Dr. Isac Medeiros de Almeida 

Presidente do FOPROP 


