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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(6), 2019- Governo retirou bolsas de pós-graduação 
 

 Nessa semana, o sistema eletrônico de gestão de bolsas CAPES estava bloqueado para 

consultas e operações. 

 Ontem, o presidente da CAPES se manifestou por meio do ofício em anexo, cujo título é: 

Recolhimento de bolsas não utilizadas. 

 O presidente da CAPES alega que o bloqueio foi imposto pelo Ministério da Economia ao 

Ministério da Educação. O ofício utiliza a expressão bolsas não utilizadas no mês de abril, que 

foram recolhidas dos programas de pós-graduação. 

 A leitura do ofício e informações veiculadas pela Pró-Reitoria de PG da USP indicam que os 

bolsistas não devem se preocupar, pois a medida não atingiu bolsas já designadas a alunos. O 

texto da Pró-Reitoria está repetido a seguir para informação aos alunos: 

 

“Tranquilizo nossos alunos que este fato não interfere nos bolsistas que já estão recebendo seus 

benefícios, portanto não houve corte de nenhum beneficiário do sistema. Os alunos devem ficar 

cientes que não houve nenhum corte ou suspensão de bolsa vigente”. 

 De nosso programa (Clínica Médica), foram retiradas 2 bolsas de doutorado e 1 bolsa de 

mestrado. Temos uma sistemática de 2 processos seletivos ao ano, o que nos permite manter a 

quase totalidade das bolsas em uso. No entanto, é natural que após defesas de que ocorrem todo 

mês, as bolsas sejam devolvidas ao sistema até a designação a outro aluno. 

 Estamos na véspera do processo seletivo do meio do ano e já havíamos contemplado 

todos os alunos da lista de espera de bolsas. Havia essas 3 bolsas disponibilizadas em março e abril 

que seriam usadas no próximo mês, ao final do processo seletivo.  

 O número total de bolsas que tínhamos no ano passado (a seguir) demonstra que nosso 

aproveitamento foi bom, perdemos bolsas (4,5% delas) e evitamos perder mais, por enquanto. 

 

Bolsas 2018 - CAPES 

Mestrado = 13 (recolhida 1 bolsa) 

Doutorado = 30 (recolhidas 2 bolsas) 

Pós-Doutor. = 5 

 

Bolsas 2018 - CNPq 
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Mestrado = 9 

Doutorado = 9 

Pós-Doutor. = 0 

 

 Não sabemos, nesse momento, o que ocorrerá com as bolsas de alunos que concluirão 

mestrado ou doutorado nos próximos meses. Serão recolhidas ou poderemos designá-las aos 

ingressantes? 

 

Texto preparado por Elcio Vianna e Emerson Q. Oliveira. 

 

 


