
NOTA CONJUNTA DA ANCIB, FEPARQ E DOS COORDENADORES ADJUNTOS DA ÁREA DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DA CAPES 
 
A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação 
(ANCIB), por meio de sua presidente, Thiago Henrique Bragato Barros, Coordenador do 
Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, e os Coordenadores Adjuntos 
da Área de Comunicação e Informação da CAPES, Fabio Assis Pinho e Jonathas Luiz 
Carvalho Silva, vêm a público manifestar consternação com as restrições 
orçamentárias que as agências brasileiras de fomento vêm sofrendo, de forma especial 
a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, conforme 
seu ofício n. 245/2018-GAB/PR/CAPES destinado ao Exmo. Ministro de Estado da 
Educação. 
 
A educação superior na esfera Federal vem sofrendo nos últimos anos sucessivos 
cortes orçamentários em diversos níveis que comprometem o desenvolvimento das 
atividades mais elementares de ensino, pesquisa e extensão. Em especial no âmbito da 
pesquisa, a restrição orçamentária apresentada pelo MEC pode denotar expressivo 
agravo para o desenvolvimento das práticas de iniciação científica, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado e demais atividades técnico-científicas em caráter local, 
regional, nacional e internacional. 
 
Os Programas de Pós-Graduação da Área de Ciência da Informação, Museologia e 
Arquivologia possuem muitos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos bolsistas 
da CAPES, cujas pesquisas revelam avanços significativos para a sociedade brasileira. 
Por esta razão, a ANCIB e os Coordenadores Adjuntos da Área de Comunicação e 
Informação manifestam o seu apoio a CAPES, com a consciência dos prejuízos que tais 
restrições orçamentárias podem causar a esses pesquisadores e suas instituições. 
 
É notório e sabido que o País atravessa uma grave crise que prejudica todos os setores. 
Entretanto, defendemos a concepção da educação como investimento para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e social do Brasil, o que perpassa, sobretudo, 
pela concessão das diversas modalidades de bolsas para pesquisadores. Nesse sentido, 
nos preocupa que pesquisas e pesquisadores tenham seus trabalhos interrompidos 
nesse momento. Diante disso, esperamos que o Exmo. Ministro da Educação possa se 
sensibilizar e rever a dotação orçamentária prevista para a CAPES. 
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