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Ilmo. Sr. Professor Evaldo Ferreira Vilela 

MD. Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

Referente ao Edital de Bolsas Especiais no Brasil e Exterior – 16/2020 - CNPq 

 

Prezado Senhor, 

 

Na qualidade de pesquisadores e pesquisadoras de instituições de ensino e pesquisa de diferentes partes do 

país, e convidados (as) pelo CNPq para compor o Comitê de Assessoramento nas áreas de Arquitetura, 

Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional (CA-SA), vimo-nos na obrigação de 

manifestar nossa perplexidade em face dos resultados da Chamada 16/2020 CNPq, na qual nos envolvemos 

de modo comprometido e responsável para a avaliação das propostas submetidas. Desnecessário afirmar o 

tempo dedicado ao processo de avaliação e a importância dessas modalidades de bolsa para nossas áreas, 

como de resto para todo o Sistema de Ciência e Tecnologia do país.  Soma-se a isso a expectativa criada pela 

comunidade científica que esmerou tempo precioso na elaboração das propostas.  

 

O Comitê CA-SA, recebeu no edital 16/2020 um total de 133 propostas distribuídas conforme indicado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 

Número de propostas qualificadas recebidas pelo CA-SA edital 16/2020 

Modalidade N° Propostas Recebidas 

PV 04 

PDJ 58 

PDS 12 

SWP 02 

ESN 00 

PDE 39 

SWE 11 

GDE 07 

Total 133 

 
A análise das propostas baseou-se na aplicação dos critérios específicos da área e naqueles presentes no 

anexo 1 daquele edital. O resultado da análise apontou um total de 96 propostas recomendadas, conforme 

já informado em relatório anterior e listados na Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 

Relação das propostas recomendadas pelo CA-SA edital 16/2020 

Modalidade 
N° Propostas 

Recomendadas 

PV 02 

PDJ 49 

PDS 08 

SWP 01 

ESN 00 

PDE 25 

SWE 09 

GDE 02 

Total 96 

 

A divulgação do resultado da modalidade Bolsas Especiais no País apontou que apenas 7 (sete) propostas 

das 96 recomendadas foram aprovadas, ou seja, em termos absolutos apenas 7,3% de propostas 

recomendadas por este Comitê foram atendidas (Tabela 3).  
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Tabela3 

Relação de propostas aprovadas para a modalidade Bolsas especiais no País edital 16/2020 

 

Observa-se que duas importantes áreas deste Comitê não foram contempladas com bolsa, respectivamente 

Demografia e Turismo.   

Não obstante a indignação com esse fato, o resultado das Bolsas Especiais no Exterior causou-nos ainda mais 

estranheza. Do universo de propostas recomendadas presentes na Tabela 1, este comitê não teve nenhuma 

proposta aprovada.  

Desta forma, nos dirigimos, respeitosamente, a V. Sa., para obter esclarecimentos acerca dos critérios 

adotados para a distribuição das bolsas, das diversas modalidades – Brasil e Exterior – entre os diferentes 

Comitês. Bem como, demandar que para os editais futuros, os Comitês sejam informados, mesmo que de 

modo preliminar, dos montantes de recursos destinados aos mesmos, de modo a que possam planejar seus 

trabalhos de recomendação em bases minimamente reais.  

Sem mais,  

Atenciosamente 

Alisson Flávio Barbieri (UFMG) 

Cláudia Piantá Costa Cabral (UFRGS) 

Doralice Sátyro Maia (UFPB) 

Emerson Galvani (USP) 

José Marcos Pinto da Cunha (Unicamp) 

José Simões de Belmont Pessôa (UFF) 

Jupira Gomes de Mendonça (UFMG) 

Leonardo José Cordeiro Santos (UFPR) 

Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR) 

Renato Luiz Sobral Anelli (USP/SC) 

Susana de Araújo Gastal (UCS/RS) 

 

Representantes do Comitê de Assessoramento nas áreas de Arquitetura, Demografia, Geografia Física, 

Geografia Humana, Turismo e Planejamento Urbano e Regional (CA-SA). 

 

14 de maio de 2021 


