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Ofício 004/2019/CCCBPG/CCB 
Florianópolis, 26 de março de 2020. 

 
À  
Pró-Reitoria de Pós-graduação (PROPG) da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Assunto:  Solicitação de apoio institucional aos alunos dos Programa de Pós-Graduação  
 

A Câmara do Centro de Ciências Biológicas de Pós-Graduação (CCCBPG), composta por 
coordenadores dos onze (11) Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas 
(CCB), representantes da Câmara de Graduação do CCB, Câmara de Extensão do CCB e 
Laboratório Multiusuário de Estudos em Biologia (LAMEB) da UFSC, com base no Artigo 5, 
inciso III do seu regimento interno “Servir de fórum de debates, sugestões e recomendações aos 
Programas de Pós-Graduação e às instâncias da UFSC relacionadas à Pós-Graduação”, vem 
através deste solicitar o que segue, considerando os seguintes aspectos: 

 
1) O corte das bolsas gerados pela Portaria n.34 de 09/03/2020 da CAPES, que alterou a 

forma de distribuição de bolsas divulgada anteriormente; 
2) A grande perda de bolsas entre os 11 programas de Pós-graduação do CCB, sendo 23 

bolsas de mestrado e 17 bolsas de doutorado, de forma drástica e repentina, pois as a 
maioria das cotas (“empréstimo”) foram cortadas no mês de março e não ao longo do 
ano de 2020, o que compromete o planejamento de distribuição de bolsas dos PPG; 

3) A maioria dessas bolsas estava destinada a estudantes que foram selecionados em 
processos seletivos para ingresso na pós-graduação no início de 2020, sendo que todos 
nessa situação já haviam assinado a documentação para implementação das bolsas, bem 
como tiveram sua matricula efetivada em razão desta disponibilidade de bolsas em data 
anterior a divulgação de destes cortes, e já começaram a participar das atividades de 
pós-graduação (aulas, pesquisas e seminários); 

4) Muitos estudantes se desligaram de seus empregos anteriores, se mudaram de suas 
cidades natais, alugaram moradias temporárias e, muitos ainda sustentam suas famílias; 

5) Esses estudantes estão confinados, em razão da pandemia do Covid-19, em uma cidade 
estranha, com pouco vínculos de amizade ou familiares e não podem retornar as suas 
cidades de origem pelas dificuldades impostas pela pandemia.; 

6) A expectativa de alguns discentes que a Portaria seja revogada e sonham em continuar 
a sua formação profissional; 

7) E, em especial, a possível disponibilidade de recursos no SCDP que estavam destinados 
a compra de passagens e pagamento de diárias para membro externo de bancas de 
Doutorado, bem como de recursos de custeio na PROPG que estavam destinados ao 
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auxílio aos discentes para atividades realizadas até 15/04/2020, conforme informado 
pela PROPG em fevereiro, que acreditamos que não tenha sido utilizado por completo 
em função da paralização. 

Solicitamos que a PROPG avalie a criação de um apoio emergencial aos estudantes de 
pós-graduação que repentinamente ficaram sem recursos diante do corte de bolsas, a exemplo da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) que lançou um Programa Emergencial de Apoio ao 
Estudante, com a utilização dos recursos citados no item 7. 

Toda a comunidade cientifica está lutando unida pela revogação dessa temerária portaria. 
No entanto, seria muito importante, neste momento, que os alunos que não tiveram as bolsas 
implementadas em razão destes cortes recebessem o apoio institucional da UFSC. 

Ficamos à disposição da PROPG para auxiliar no que for necessário. 
 
Assinam este documento, os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências Biológicas listados abaixo: 
 
 

Evelise Maria Nazari 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 

 
Pedro Fiaschi 

Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas 
 

Ariane Zamoner Pacheco De Souza 
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 

 
Glauber Wagner 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências 
 

Andrea Santarosa Freire 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

 
Carlos de Carvalho Pinto 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
 

Rui Daniel Schroder Prediger 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 

 
Leandro José Bertoglio 

Mestrado Profissional em Farmacologia 
 

Fernanda Barbosa Lima Christian 
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

 
Eduardo Luiz Gasnhar Moreira 
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Programa de Pós-Graduação em Neurociências 
 

Carlos Henrique Lemos Soares 
Mestrado Profissional em Perícias Criminais Ambientais 

 


