
 

 

Ofício ANPEd 048/2019                                                          Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019 

 

Para:  

Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado;  

Presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 

Deputados e do Senado;  

Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República;  

Ministro-chefe da Casa Civil 

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;  

Ministro da Educação 

 Ministro da Economia 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO À FUSÃO DE CAPES E CNPQ 

 

Os filiados à ANPEd reunidos em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 39ª Reunião Nacional 

manifestam sua posição contrária à fusão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Considera que a proposta de fusão do CNPq e da CAPES, se efetivada, acarretará consequências 

desastrosas, tanto para o sistema de ensino brasileiro como para o sistema nacional de ciência, 

tecnologia e inovação. Poderá comprometer de forma grave e irreparável o desenvolvimento da 

pesquisa no País. 

A Capes e o CNPq são instituições com estruturas, finalidades e objetivos específicos. Desde que 

foram criadas, em 1951, receberam missões distintas na construção de um Brasil moderno, visando o 

desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Essas instituições têm missões bastante 

claras e complementares, que funcionam como pilares do sistema educacional e científico do País. 

Inicialmente, a missão da Capes se restringia à qualificação de profissionais de nível superior, 

resultando na criação expansão e consolidação do sistema de pós-graduação brasileiro, considerado 

modelo de referência internacional. Dada sua reconhecida competência nesse âmbito, foi atribuída à 

Capes, a partir de 2007, duas novas missões: contribuir na qualificação dos professores da educação 

básica e na consolidação da educação a distância no País. A missão da Capes é, por conseguinte, 



 

 

fomentar a qualificação de recursos humanos em quase todos os níveis do sistema educacional 

brasileiro. 

A missão do CNPq, desde sua criação, é fomentar projetos de pesquisa científica, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Mais recentemente, incluiu entre seus 

objetivos promover a inovação tecnológica e social, objetivando ampliar as atividades de ciência e 

tecnologia para o ambiente empresarial e para a melhoria de políticas públicas. 

A coexistência da Capes e do CNPq é fundamental para o nosso desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico, social, cultural e ambiental. A modificação dessas estruturas fragiliza um dos 

mais importantes fundamentos de sustentação do Brasil contemporâneo, que almeja um futuro com 

justiça social e democracia para todos os brasileiros, com uma escola pública laica, democrática e de 

qualidade. 

Niterói, 24 de outubro de 2019 

 

 

 Andréa Barbosa Gouveia  

Presidente da ANPED 

 


