
Brasília, 20 de março de 2020 
 
 
Ao 
Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 
Presidente, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 
Brasília-DF 
 

Prezado Prof. Aguiar Neto, 

 

Vimos através desta manifestar nossa preocupação para com a continuidade das atividades do 
Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG) durante o momento de excepcionalidade pelo que 
passa o Brasil e o mundo. 

A pandemia do Coronavirus (COVID-19) impactou de forma excepcional as atividades laborais, 
culturais e sociais em todo o mundo, particularmente naqueles países cuja população vem 
sendo mais atingidas por esta pandemia. Conjuntamente, as atividades educacionais foram 
interrompidas em grande parte do mundo, com mais de 850 milhões de crianças e 
adolescentes atualmente sem aulas, e com o fechamento de praticamente todas as 
universidades nos países atingidos. Medidas de quarentena e isolamento social mostraram-se 
efetivas em conter a disseminação do COVID-19, enquanto aquelas de restrição de mobilidade 
apresentaram impacto modesto, tanto em análises retrospectivas da pandemia atual, quanto 
em cenários baseados em epidemias passadas com outros vírus (Domenico et al., 2020; Adams 
& Walls, 2020; Li et al., 2020). Outro dado importante nesse contexto é que, a partir do caso 
número 50 (cinquenta), o crescimento da doença devido à disseminação comunitária passa a 
ocorrer em fase geométrica, com uma estimativa em países que adotaram medidas 
semelhantes ao Brasil nesta fase da pandemia, de dez vezes o número de casos a cada sete 
dias.  

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em sua entrevista coletiva do dia 17 de março, 
estima um prazo de alguns meses para que possamos diminuir a disseminação do vírus em 
nossa população. Esta dinâmica prevista coincide com aquela observada nos outros países, 
relatados em diversos boletins publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem 
como com os números que se apresentam até o momento na população brasileira, divulgados 
diariamente pelo Ministério da Saúde. As medidas de quarentena e isolamento, se efetivas em 
nosso país, têm a finalidade de reduzir a velocidade da disseminação do vírus, permitindo 
assim que todo nosso sistema de saúde, publico e privado, consiga dar conta da enorme 
demanda que começa a se configurar. 

O SNPG vem funcionando por décadas, atendendo as demandas estratégicas do Estado 
Brasileiro, bem como da qualificação pós-graduada de graduados do Brasil e demais países 
demandantes, sendo reconhecido nacional e internacionalmente pela sua qualidade, robustez 
e resultados obtidos.  

Face ao sombrio cenário recém exposto, vimos muito respeitosamente solicitar a V. Sa. que o 
SNPG interrompa suas atividades durante o momento de excepcionalidade pelo qual passa o 
Brasil, uma vez que as atividades laborais se encontram paralisadas em praticamente todo 
território nacional. Ademais, para diversos profissionais da área da saúde, este momento 
requer sua dedicação máxima a salvar vidas de brasileiros. Assim, sugerimos que: 



1) Suspensão das atividades presenciais da Capes enquanto durar a crise da pandemia no 
país (reuniões, conselhos, avaliações, análises de processos, etc.). Quando julgado 
absolutamente necessário, que a via virtual seja utilizada; 

2) Suspensão das atividades extramuros da Capes que demandem visitas à Instituições e 
Programas de Pós-graduação;  

3) Dilação dos prazos para inserção dos dados pelos Programas de Pós-graduação 
referentes ao ano de 2019 na plataforma Sucupira para a data a ser definida em 
função da avaliação do controle da pandemia no país, o que exigirá a revogação da 
portaria No. 37 publicada hoje no Diário Oficial da União, uma vez que o novo prazo 
estabelecido será insuficiente para a consecução adequada dos trabalhos; 

4) Prorrogação do período dos editais abertos, como APCN e demais; 

5) Continuidade do pagamento de todos os bolsistas e prorrogação de suas bolsas pelo 
período em que suas instituições estejam fechadas. 

 

Certamente, dever-se-ia avaliar constantemente o melhor momento para o retorno parcial ou 
pleno das atividades relativas ao SNPG de forma que o mesmo aconteça conjuntamente com a 
retomada das demais atividades acadêmicas no país e em sincronia e alinhamento com os 
esforços de todos os brasileiros e brasileiras, muitos dos quais irão perder entes queridos. 

 

Na certeza da compreensão de V. Sa. de que estamos todos unidos na defesa de um histórico 
de trabalho de excepcional valor da academia em favor da qualidade da pós-graduação 
brasileira, subscrevemo-nos abaixo, em nosso nome e dos Coordenadores Adjuntos das 49 
áreas da CAPES. 

 

Cordialmente, 

 
Prof. Carlos Frederico Martins Menck (Ciências Biológicas I) 
Profa. Adelina Reis (Ciências Biológicas II) 
Prof. José Roberto Mineo (Ciências Biológicas III) 
Prof. Luis Felipe Ribeiro Pinto (Medicina I)  
Prof. Rodrigo Calado (Medicina II)   
Profa. Denise de Freitas (Medicina III) 
Profa. Altair Antoninha Del Bel Cury (Odontologia) 
Prof. Rinaldo Roberto de Jesus Guirro (Educação Física) 
Prof. Bernardo Lessa Horta (Saúde Coletiva) 
Prof. Paulo Santos (Biodiversidade) 
Prof. Flávio Camargo (Ciências Agrárias) 
Prof. Ronaldo Lopes Oliveira (Zootecnia/Recursos Pesqueiros) 
Prof. Rinaldo Aparecido Mota (Medicina Veterinária) 
Prof. Adriano Lisboa Monteiro (Química) 
Prof. Fernando Lázaro Freire Jr (Astronomia e Física) 
Prof. Paulo Roberto Freire Cunha (Ciência da Computação) 
Prof. Tercio Ambrizzi (Geociências) 



Prof. Gregório Pacelli Feitosa Bessa (Matemática/Probabilidade e Estatística) 
Prof. Rômulo Dante Orrico Filho (Engenharias I) 
Prof. Reinaldo Giudici (Engenharias II) 
Prof. Edgar Nobuo Mamiya (Engenharias III) 
Prof. Hypolito José Kalinowski (Engenharias IV) 
Profa. Jarcilene Silva de Almeida (Ciências Ambientais) 
Prof. Antonio Eduardo Martinelli (Materiais) 
Profa. Adriana Silva Hemerly (Biotecnologia) 
Prof. Marcelo de Carvalho Borba (Ensino)  
Profa. Adelaide Faljoni-Alario (Interdisciplinar) 
Prof. Edson Dalmonte (Comunicação) 
Profa. Adriana Moreira Amado (Economia) 
Prof. Luis Manuel Rebelo Fernandes (Ciência Política e Relações Internacionais) 
Prof. Robert Evan Verhine (Educação) 
Prof. Marcelo Rosa (Sociologia) 
Profa. Denise Bomtempo (Serviço Social) 
Prof. Nythamar de Oliveira (Filosofia) 
Prof. Antonio Carlos de Souza Lima (Antropologia e Arqueologia) 
Prof. Gerson Aparecido Yukio Tomanari (Psicologia) 
Prof. Flavio Senra (Ciências da Religião e Teologia) 
Profa. Germana Sales (Letras e Linguística) 
Profa. Vera Beatriz Siqueira (Artes) 
Prof. Edson Ronaldo Guarido Filho (Administração, Ciências Contábeis e Turismo) 
Prof. Clovis Ultramari (Planejamento Urbano e Regional/Demografia) 
Prof. Claudio Henrique de Moraes Batalha (História) 
Prof. Otávio Luiz Rodrigues Júnior (Direito) 
Prof. Wilson Ribeiro dos Santos Júnior (Arquitetura, Urbanismo e Design) 
Profa. Maria Tereza Duarte Paes (Geografia) 
 
 
 


