Brasília, 15 de setembro de 2009
Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Marco Antonio Zago
MD. Presidente do CNPq
Brasília – DF
Senhor Presidente,
No início do presente ano, as Associações Cientificas da Área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas tomaram conhecimento de que ocorreu uma redução relativa do número
de Bolsas de Produtividade em Pesquisa no momento da última distribuição da quota de
1.500 novas bolsas, quando deveriam ser atribuídas 330 bolsas novas para que fosse
mantido seu nível de participação percentual histórica de 22%, sendo disponibilizadas
apenas 183 bolsas novas, resultando numa redução percentual nesta participação.
Com a finalidade de discutir a questão, que afeta a produção científica e cultural de toda a
Área, os dirigentes de 18 Associações, reuniram-se na sede da SBPC em São Paulo, sob a
coordenação de seu presidente e com a participação de outros membros de sua diretoria,
resultando a discussão na indicação de que fosse realizada uma reunião propositiva em
Manaus, por ocasião da 60ª. Reunião Anual da SPBC, com a presença de um representante
do CNPq., convidado pela SBPC em nome das Associações.
A reunião ocorrida em Manaus, no dia 13 de julho do corrente, foi coordenada pelo
Professor Dr. Otávio Velho, vice-presidente da SBPC, contou com a presença da Dra.
Wrana Panizzi, Vice-Presidente, do CNPq., que falou sobre os investimentos e
atendimento do CNPq. às demandas da Área e ouviu os representantes das Associações
científicas presentes, ou representadas, que reivindicaram:
 Que, como parte de medidas valorização da de Área, de imediato sejam reestabelecidos seu nível históricos de participação percentual de 22% na próxima
distribuição quotas de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, a ser realizada no
presente mês;
 Que as atividades de pesquisa nas Áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
sejam valorizadas, identicamente às das outras áreas de conhecimento, através da
destinação de recursos compatíveis com o que estas representam no quadro das
áreas de conhecimento e importância que têm para o desenvolvimento estratégico
do País;
 Que sejam revistos os recursos alocados aos editais de financiamento à pesquisa
nos futuros editais de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, de maneira a ampliar
o número de pesquisadores atendidos e atualizar os valores dos financiamentos;
 Que seja concedida uma audiência da Presidência do CNPq. com as Associações
Cientificas da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para que estas
possam apresentar seus pleitos e propostas junto ao CNPq.
Certos de podermos contar com a atenção e com a consideração dessa Presidência,
apresentamos nossas muito cordiais saudações.
Atenciosamente,

1. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
2. Associação Brasileira de Antropologia – ABA
3. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais –
ANPOCS
4. Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS
5. Sociedade Brasileira de Economia Política – SEP
6. Sociedade Cientifica de Estudos da Arte – CESA
7. Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia – ANPOF
8. Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP
9. Associação Nacional de Pesquisa em Educação – ANPED
10. Sociedade Brasileira de Economia Política – SEP
11. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística –
ANPOLL
12. Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB
13. Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP
14. Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP
15. Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED
16. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS
17. Associação Nacional de Política e Administração Escolar – ANPAE
18. Sociedade Brasileira de História da Ciência – SBHC

CC.
Wrana Panizzi,
MD. Vice-Presidente do CNPq.
Brasília – DF

