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Referente à subtração de recursos do CNPQ por meio do PLN 16 

 

Prezado Senhor, 

Na qualidade de pesquisadores e pesquisadoras de instituições de ensino e pesquisa de 

diferentes partes do país, e convidados (as) pelo CNPq para compor o Comitê de 

Assessoramento nas áreas de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento 

Urbano e Regional (CA-SA), temos tentado, de forma reiterada, manter a confiança dos 

pesquisadores e pesquisadoras de nossas áreas no sistema de Ciência e Tecnologia de 

nosso país, em particular no âmbito do CNPq. 

Na condição de representantes das áreas supracitadas, temos mantido uma agenda de 

trabalho que tem por objetivo estimular pesquisadoras e pesquisadores a formular e submeter 

projetos para financiamento, aprimorar a qualidade dos instrumentos específicos de avaliação 

pelos pares, envolver-se em redes nacionais e internacionais de pesquisa, produzir 

conhecimento de qualidade e que respondam às demandas de nossa sociedade. 

De modo surpreendente, a Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 – UNIVERSAL, foi 

lançada sem uma previsão anterior, e com curto espaço de tempo para a submissão de 

propostas. O Comitê fomentou, junto às associações de pesquisa e pós-graduação de nossa 

área, a mobilização dos pesquisadores e pesquisadoras, o que resultou em um número 

expressivo de propostas submetidas à referida Chamada. Certamente as demais áreas do 

conhecimento também aderiram de modo responsável e consistente à mesma, revelando, 

inclusive, o hiato temporal na proposição de Chamadas de amplitude e importância como a 

Universal por parte do CNPq. 

Contudo, para nosso espanto e perplexidade, fomos surpreendidos na data de 7 de outubro 

p.p., com a notícia de corte substancial do orçamento do CNPq, por meio do PLN 16, pondo 

em xeque a execução das propostas que venham a ser aprovadas nessa Chamada, dentre 

outras ações da agência. 



Dessa forma, sentimo-nos na obrigação de dirigir essa manifestação à Vossa Senhoria, de 

modo a dar voz a centenas de pesquisadores e pesquisadoras, além de nós próprios, que 

sentimos nosso trabalho se desfazer no ar. 

Desnecessário lembrar a uma pessoa que ocupa sua posição no CNPq, a extensão da rede 

de pessoas envolvidas e mobilizadas no processo de atendimento à uma Chamada do CNPQ, 

bem como do significado da paralisação das atividades de pesquisa por inanição. 

Um país que enfrenta os desafios atuais como é o nosso caso, não pode diminuir sua 

capacidade de autonomia no campo da ciência, da tecnologia e da inovação. 

Nossa manifestação, que certamente terá eco nas associações a que pertencemos enquanto 

campos do conhecimento, resulta de um sentimento de profundo desprezo pelo nosso 

trabalho, mas também de uma grande esperança na prevalência do bom senso, para o 

restabelecimento do orçamento do CNPQ e para a retomada dos rumos em direção à uma 

ação efetivamente transformadora de nossa sociedade, pelo caminho do conhecimento e da 

autonomia. 

Atenciosamente, 

 

Membros do CA-SA do CNPq, em 8 de Outubro de 2021. 

 

Titulares: 
Ângela Maria Gordilho Souza - UFBA (Arquitetura e Urbanismo) 
Francisco Antonio dos Anjos - Univali (Turismo) 
José Marcos Pinto da Cunha -  UNICAMP (Demografia) 
Leonardo José Cordeiro Santos - UFPR (Geografia Física) 
Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski - UFPR (Geografia Humana e Regional) 
Raquel Rolnik - USP (Planejamento Urbano e Regional) 
Renato Luiz Sobral Anelli - USP (Arquitetura e Urbanismo) 
 
Suplentes: 
Alisson Flavio Barbieri - UFMG (Demografia) 
Doralice Satyro Maia - UFPB (Geografia Humana e Regional) 
Emerson Galvani - USP (Geografia Física) 
José Simões de Belmont Pessoa - UFF (Arquitetura e Urbanismo) 


