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Belo Horizonte, 25 de março de 2020.
Carxs colegas e alunxs,
Desde antes da pandemia, o Colegiado do PPGCOM vem se reunindo, ordinária e
extraordinariamente, para discutir coletivamente sobre os cortes de bolsas de mestrado
e doutorado que nos foi imposto pela CAPES. Gostaríamos de dividir com vocês um
histórico das ações realizadas, assim como os encaminhamentos que demos, depois
das inúmeras circulares da CAPES mudando o tipo e a quantidade das bolsas que nos
foram concedidas pelo PROEX (Programa de Excelência). Este ano a CAPES
estendeu o prazo de cadastro das bolsas, o que acreditamos que já sinalizava as
manobras pouco claras efetuadas para os cortes das bolsas. Tivemos todo o cuidado de
acionar a Comissão de Bolsas no tempo devido para não haver o risco de perdermos o
prazo de cadastramento, mas fomos surpreendidos com os ofícios de corte no início de
março. A Comissão de Bolsas fez um trabalho exemplar, junto com a representação
discente, indicando os alunos e alunas que seriam contemplados a partir de março.
Mas infelizmente os anúncios de cortes foram feitos depois desse excelente trabalho
desenvolvido pela Comissão, como demonstramos no histórico a seguir.
No dia 03 de março de 2020, a Coordenação recebeu, no final do dia, o ofício Circular
n. 4/2020-GAB/PR/CAPES, no qual a agência de fomento alega que, com a aplicação
do novo modelo de distribuição de bolsas (modelo explicado em Portaria da Capes de
09/03/2020, disponível em nosso site), a concessão do PPG em Comunicação Social
da UFMG para o ano acadêmico de 2020 seria de 14 cotas de mestrado e 30 cotas de
doutorado (+ 1 cota empréstimo).
Segundo esclarecimentos prestados por técnicos do CAPES-PROEX em 13 de março
de 2020, seriam diminuídas uma cota do mestrado e três de doutorado. As cotas
empréstimo são aquelas cotas do Programa que retornarão à CAPES assim que houver
a próxima defesa no programa. Em função do novo modelo, a cota que figura como
empréstimo será recolhida uma vez finalizada a sua utilização pelo bolsista.
Entre os dias 03 e 12 de março de 2020, a coordenação do PPGCOM telefonou para a
CAPES-PROEX e enviou vários e-mails solicitando esclarecimentos e pedindo
revisão da decisão. Os técnicos que atendiam ao telefone foram sempre prestativos,
mas enfatizavam que, para 2020, a decisão do recolhimento das cotas é irreversível. A
perda de três bolsas de doutorado e uma de mestrado apanhou a todos de supresa, uma
vez que a CAPES afirma que "o modelo tem o objetivo de corrigir distorções na
distribuição dos benefícios, priorizando os cursos com melhor resultado na avaliação
da pós-Graduação realizado pela Capes", mesmo sendo impossível saber com mais
clareza quais são essas distorções, assim como onde e como ocorrem, demonstrando
um processo bastante obscuro.
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Em 19 de março de 2020, a Coordenação recebeu novo ofício da Capes (nº 8/2020GAB/PR/CAPES) com “ajustes” na tabela que contém a informação de concessão de
cotas do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) ao PPG para o ano de 2020.
Nesse ofício, ficou expresso que a concessão do PPGCOM para 2020 é de 13 cotas de
mestrado e 23 de doutorado. Com a aplicação do novo modelo de bolsas (explicado no
ofício de 09 de março de 2020, disponível no site do Programa) o PPGCOM perdeu 8
cotas de doutorado. Como essas cotas não estavam livres, elas não foram recolhidas,
mas transformadas em cotas “empréstimo” (essas informações foram confirmadas por
técnico do PROEX por e-mail em 24 de março de 2020).
O quadro do corte de bolsas nos PPGs da UFMG pode ser consultado em nosso site, a
partir do documento “Ofício da PRPG contra corte de bolsas pela CAPES”.
Importante dizer que a Coordenação do PPGCOM informou à PRPG dos cortes
sofridos, assim como enviou ao Presidente do Conselho da Compós uma mensagem
detalhando a atual situação das bolsas do Programa.
Importante dizer que as cotas empréstimo são utilizadas pela Capes como forma de
concessão individual ao bolsista (como uma benesse), sem possibilidade de
substituição por outro bolsista. Somente alunos veteranos podem ser cadastrados nas
bolsas empréstimo, uma vez que, segundo informações dos técnicos, foram justamente
as bolsas já com alunos cadastrados que foram transformadas em cotas empréstimo, ou
seja, quando o bolsista defende, o PPGCOM perde a bolsa.
Neste ofício de 19 de março de 2020, constava que a disponibilidade do SCBA para as
operações de cadastro de bolsistas seria no período de 20 a 27 de março. Entre o
ofício de 03 de março de 2020 e o ofício de 19 de março de 2020, o Programa passou
de 32 cotas de doutorado para 23, com o acréscimo de 8 cotas empréstimo, que valem
apenas para 2020, ou seja, logo após a finalização da pesquisa a bolsa não retorna ao
PPGCOM. Elaine renovou todas as bolsas, e ficamos com 06 cotas de doutorado para
cadastro das bolsas novas.
Em reunião extraordinária do Colegiado realizada em 12 de março, foi decidido que a
linha PI havia perdido uma bolsa e que a linha PC ficaria sem bolsa uma bolsa de
doutorado, com a possibilidade de ser assegurado um ano de bolsa a partir da
conversão de verba PROEX de custeio do PPGCOM (o que depende ainda do
recebimento da verba de custeio para o ano de 2020). Foi também definido que, no
mestrado, a linha PC ficaria sem uma bolsa.
Diante disso, hoje, dia 25 de março o colegiado do PPGCOM se reuniu, via Skype,
para definir mais um corte de bolsa de doutorado, de modo a conseguirmos fazer o
cadastro dos alunos no Sistema de Bolsas e Auxílios utilizando as cotas
disponibilizadas pela CAPES. Para, de alguma forma, equalizar os cortes entre as
linhas, foi decidido que a linha TM teria o corte de uma bolsa de doutorado. Aventouse também a possibilidade de o Programa auxiliar os alunos que ficaram sem bolsa por
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um período de seis meses, mas essa possibilidade ainda depende do quadro de recursos
de custeio disponibilizado pelo PROEX/Capes ao PPGCOM em 2020.
Como vocês devem estar acompanhando pela mídia a situação, não só do corte das
bolsas, mas do quadro político do Brasil, é extremamente complexa e, para o próximo
ano, o cenário é ainda incerto. Mesmo com as reações de associações de classe e da
própria reitoria da UFMG, o quadro parece irreversível.
Estamos – nós da coordenação do PPGCOM, assim como os representantes de cada
uma das linhas que integram o Colegiado, junto à representação discente – construindo
um contínuo processo de diálogos e debates – de modo a encontrar alternativas para
minimizar os impactos brutais dessas decisões.
Estamos à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas e questões.
Atenciosamente,
Ângela Marques e Eduardo de Jesus
Coordenadores do PPGCOM-UFMG

