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Cara comunidade do PROAMB,

Ontem tivemos a terrível notícia, confirmada pela última nota oficial emitida pela CAPES, de que as

bolsas referentes ao mês de novembro pagas pela referida autarquia foram confiscadas de acordo com a

edição do Decreto n° 11.269, de 30 de novembro de 2022, o qual impôs duras restrições orçamentárias

ao Ministério da Educação. Dentre estas, retirou a capacidade da CAPES de desembolsar qualquer valor –

ainda que previamente empenhado

(https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/restricoes-orcamentarias-e-financeiras-impostas-a-ca

pes).

As nefastas consequências de tal decisão estão sendo repercutidas entre as diversas instituições de

ensino superior, incluindo nossa comunidade da UFOP, que já sofreu o corte de R$12,3 milhões, apenas

em 2022, impossibilitando a instituição de honrar com seus compromissos financeiros, dentre eles:

auxílios de assistência estudantil, bolsas acadêmicas, incentivo à qualificação, pagamento de insumos

básicos para atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentre outros

(https://ufop.br/noticias/institucional/detalhamento-sobre-o-bloqueio-orcamentario-e-seus-impactos-im

ediatos-na-ufop).

No que diz respeito ao PROAMB, temos ciência de que a maior parte dos discentes vinculados aos cursos

de mestrado e doutorado suas bolsas (que são seus salários) pagos pela CAPES e que os mesmos estão

sendo dura e injustamente prejudicados pelo não pagamento até o dia de hoje (07/12/2022). Apesar do

programa não ser responsável diretamente pelo empenho de tais pagamentos, nos solidarizamos e nos

posicionamos ao lado de nossos brilhantes pesquisadores, que muitas vezes são forçados a abdicarem de

seus núcleos familiares, terra natal e atividades remuneradas, para se dedicarem exclusivamente à

pesquisa e contribuírem para o avanço cientifico-tecnológico nacional.

Dito isto, o PROAMB vem por meio desta pedir que a comunidade de discentes, docentes e servidores

possam fornecer auxílio, no que for possível a cada um, àqueles mais necessitados neste momento tão

delicado. Além disso, também endossamos a mobilização pelo Dia de Paralisação Nacional dos

Pós-Graduandos, marcado para acontecer na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, até que

as bolsas de pesquisa de nossos pesquisadores sejam pagas.
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