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Guarulhos, 12 de setembro de 2019.

Ilma. Profa. Dra. Magali Silvestre

DD. Diretora Acadêmica da EFLCH - UNIFESP

 

Prezada Professora Magali,

 

Em resposta ao ofício 288/2019, recebido de vossa parte, esclarecemos que o
Colegiado da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, reunido na data de hoje,
emitiu uma moção sobre a importância de pagamento das anuidades das Associações
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Filosofia e Educação, pela UNIFESP.

O texto está reproduzido abaixo.

Agradecido pela oportunidade de livre-manifestação, subscrevo em nome dos
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da EFLCH.

 

Prof. Dr. Fernando Atique

Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa

EFLCH - UNIFESP

 
                                                     *-*-*-*-*-*-*-*

MOÇÃO DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA EFLCH ACERCA DA
IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

ANPOCS, ANPED E ANPOF
 
           A Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH afirma e ressalta a importância
decisiva das Associações Nacionais de Pesquisa nas áreas de Ciências Sociais, Educação e
Filosofia para o desenvolvimento da pós-graduação nestas áreas no país.

           Essas três associações, a saber, a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED), e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia
(ANPOF), foram fundadas ainda durante a montagem do Sistema Federal de Pós-
Graduação no país, e tiveram um papel decisivo para a consolidação da reflexão em
Ciências Sociais, Educação e Filosofia, assim como influenciaram significativamente o
debate público no país no contexto da ampliação da Universidade brasileira.

          A ANPOCS foi fundada em 1977 e reúne, atualmente, 117 centros de pós-
graduação e de pesquisa nas áreas de antropologia, ciência política, relações internacionais
e sociologia de todas as regiões do Brasil. Diferentemente de outras associações científicas,
a Anpocs é composta por sócios institucionais e não por pesquisadores individuais. Os seus
afiliados somam mais de 1200 professores universitários e pesquisadores, profissionais de
alto nível, além de milhares de estudantes de mestrado e doutorado em centros localizados
de norte a sul do país.

          A ANPED foi fundada em 1978, reúne 152 sócios institucionais e 4.286 sócios
individuais e tem atuado de forma decisiva e comprometida nas principais lutas pela
universalização e desenvolvimento da educação no Brasil. Trata-se de uma entidade sem
fins lucrativos que congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação,
professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores da área.
Ela tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos
princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social.

         A ANPOF foi fundada em 1983 e reúne, hoje, todos os 43 programas de pós-
graduação em Filosofia credenciados pela Capes. De acordo com o seu estatuto, sua
missão é "promover maior integração dos cursos de pós-graduação em Filosofia; defender
os interesses das pós-graduações [desta área] junto aos órgãos competentes [e]
estimular, em todos os níveis, a investigação filosófica no País". O docente da UNIFESP, Dr.
Marcelo Carvalho, foi presidente da ANPOF por dois mandatos (2012-2014 e 2014-2016).

         Uma vez que a institucionalização dos programas de pós-graduação em Ciências
Sociais, Educação e Filosofia no país está estreitamente vinculado à existência e atuação
destas associações nacionais, os programas de pós-graduação da UNIFESP precisam
obrigatoriamente participar ativamente destas associações. Nos encontros anuais da
ANPOCS e ANPED, e bianuais da ANPOF, são realizadas assembleias para as quais os
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representantes de todos os programas filiados são convocados e têm direito a voto, além
de encontros das respectivas áreas de pesquisa organizados pelos seus respectivos
coordenadores de área na CAPES, nos quais são discutidos os critérios de avaliação
adotados nas avaliações quadrienais, bem como a política de pós-graduação brasileira.

          O pagamento da anuidade dos programas nestas associações é feito com parte da
verba PROAP, diretamente concedida pela Capes aos Programas e sobre a qual não há
ingerência de outras instâncias, uma vez que é amparada por regulamentação própria.
Quando da submissão das APCNs os programas afirmam ter o apoio assegurado da
instituição para a instalação dos programas de pós-graduação e o desenvolvimento das
suas atividades. O não pagamento das anuidades dos programas nestas associações seria
interpretado como uma falta de apoio da UNIFESP para esses três programas.
 
         Face à necessidade de manutenção de diálogos, amadurecimento dos programas
associados a estas entidades e o fortalecimento institucional da UNIFESP, esta Câmara
considera imperativa a manutenção do pagamento dessas associações por nossa
universidade.
 

Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação
EFLCH - UNIFESP

Campus Guarulhos
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Atique,
Coordenador(a), em 12/09/2019, às 21:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo
endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0170659 e o código CRC 3DE3BD1E.

Estrada do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - Guarulhos - SP CEP
07252-312 - http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23089.112350/2019-17 SEI nº 0170659
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