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OF. CRUB Nº 127/2018-P                                                                    Brasília, 06 de agosto de 2018.  

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Rossieli Soares Da Silva 
Ministro de Estado da Educação 
 

Assunto: Nota de apoio à CAPES sobre os cortes orçamentários para o ano de 2019 

 

Senhor Ministro, 

 

O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) é uma entidade sem 

fins lucrativos criada há 52 anos para refletir estrategicamente sobre o sistema universitário e propor 

medidas para seu pleno desenvolvimento.  Trata-se da única entidade composta por representantes 

de todos os segmentos da Educação Superior brasileira, entre instituições federais, estaduais, 

municipais, comunitárias e particulares. 

Dessa forma, como uma das funções primordiais deste Colegiado é contribuir para com 

a qualidade e o acesso à educação em todos os níveis, recebemos o Ofício nº 245/2018-

GAB/PR/CAPES com grande perplexidade e preocupação.  

Nossas instituições de ensino superior manifestaram grande apreensão, sobretudo 

pela redução significativa do orçamento da CAPES para o ano de 2019, fato que não somente poderá 

impedir a continuidade dos programas já existentes, como também fragilizar todo o sistema de 

formação continuada de professores, a pesquisa e a pós-graduação do Brasil. 

Conforme relatado no ofício em questão, o impacto imediato da redução do orçamento 

da CAPES a um nível bem abaixo do estabelecido pela LDO já seria sentido em diversas áreas: na 

pós-graduação, com a suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e pós-

doutorado a partir de agosto de 2019; na formação dos profissionais da Educação Básica, com a 

cessação do pagamento de bolsas a partir de agosto de 2019, que resultaria na paralisação de 

programas como o PIBID (Edital n° 7/2018), o Programa de Residência Pedagógica (Edital n° 7/2018) 

e o Parfor (Edital nº 19/2018), bem como na interrupção do funcionamento do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) e dos mestrados profissionais do Programa de Mestrado Profissional para 

Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB); além disso, os avanços 
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alcançados no âmbito da na cooperação internacional serão altamente impactados com prejuízos à 

continuidade de praticamente todos os programas de fomento da Capes com destino ao exterior.  

Nesse contexto, há de se considerar a imagem negativa junto às instituições parceiras 

pela interrupção de tais programas de cooperação, os quais são fundamentais para a consolidação da 

excelência da pesquisa em áreas estratégicas.  

Diante do cenário acima exposto de extrema gravidade e de prejuízo à Educação do 

país, os reitores e reitoras das universidades brasileiras vêm manifestar seu apoio à manutenção do 

orçamento da CAPES em conformidade com o previsto no PLOA 2019, ao mesmo tempo em que 

reiteram sua plena confiança na atuação diligente de Vossa Excelência em favor da educação de 

qualidade e responsável, que possibilite a continuidade da expansão e da melhoria do sistema 

educacional brasileiro. 

 

Respeitosamente, 

 
Reitor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 

Presidente do CRUB 
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