
 

Nota da PROPP sobre os cortes das Bolsas CNPq 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) vem a público prestar           
esclarecimentos a comunidade acadêmica e manifestar seu repúdio aos cortes e           
contingenciamentos de bolsas e recursos para o desenvolvimento de pesquisas,          
realizados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico         
(CNPq) nos últimos dias, em razão da falta de orçamento deste Conselho. 

No dia 15 de agosto do corrente ano, as Instituições de Pesquisas foram             
surpreendidas pelo recolhimento de diversas bolsas que estavam em processo de           
cadastramento no sistema da CNPq, o qual apresentou problemas e não permitiu que             
essas fossem implementadas. No caso da UESC, foram recolhidas uma bolsa de            
Iniciação Científica (PIBIC) e duas de Iniciação Científica – Ensino Médio           
(PIBIC-EM). 

Cumpre esclarecer que a denominação utilizada para o recolhimento, o termo           
“bolsas ociosas”, não se refere a ausência de interessados para o recebimento do auxílio              
ou a inércia das instituições, mas sim ao intervalo de tempo ocorrido entre o              
encerramento do prazo de vigência de uma bolsa e a abertura do sistema do CNPq para                
o cadastro de novo beneficiário. 

Desde o início do ano de 2019 o Conselho relata não ter orçamento suficiente              
para o adimplemento dos seus compromissos até a finalização do ano e, conforme             
noticiado pelo próprio CNPq, há possibilidade de que a partir do mês setembro o              
pagamento das bolsas seja interrompido por ausência de orçamento. Essa possibilidade           
real trará consequências diretas para o desenvolvimento de milhares de pesquisas no            
país, afetando desde o pagamento de bolsas para o incentivo de jovens pesquisadores             
(PIBIC, mestrandos e doutorandos), como também para pesquisadores experientes         
(bolsas produtividade). 

No caso da nossa universidade, se esgotamento do orçamento do CNPq           
realmente se concretizar, teremos um corte de 77 bolsas PIBIC, 15 PIBIC-AF, 9 PIBIT,              
5 PIBIC-EM, 14 de mestrado, 01 de doutorado, 28 bolsas PQ e 2 DT. Nos últimos 20                 
anos a UESC avançou na consolidação dos seus programas de pós-graduação, passando            
de apenas um programa para um total de 26 programas em atividade e esse progresso só                
foi possível em razão de esforços coletivos dos servidores da instituição e dos discentes,              
na captação das bolsas as quais permitiram uma dedicação exclusiva no           
desenvolvimento das pesquisas. 

Importante destacar-se que o CNPq tem como missão institucional o fomento da            
Ciência, Tecnologia e Inovação, atuando diretamente na formulação de políticas,          



contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, do desenvolvimento          
sustentável e da soberania nacional. É um Conselho vital para o desenvolvimento do             
Brasil! 

Tendo em vista a importância nacional do CNPq e a urgência na continuidade do              
desenvolvimento científico das pesquisas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação          
vem empenhando todos os esforços junto à Reitoria da UESC para que esta supra as               
bolsas de Iniciação Científica (IC) com recursos próprios da instituição e, também,            
frente ao Fórum Nacional de Pró-Reitores (FOPROP) e ao próprio CNPq, a fim de que               
o orçamento do Conselho seja suplementado e os cortes presentes e futuros sejam             
revertidos. 
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