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INTRODUÇÃO 

 

É com satisfação que a diretoria da Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-

Graduação e Pesquisadores no Reino Unido (Abep-UK, gestão 2016-2017) apresenta 

o relatório do levantamento sobre as normas aplicadas aos bolsistas Capes e CNPq. 

Este trabalho é o resultado de uma ação conjunta entre diretivo e estudantes que 

desenvolvem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão no exterior. Surgido 

como um projeto paralelo, visto que não fora anunciado em época de campanha 

eleitoral, o trabalho consolida a construção democrática da opinião coletiva e 

mostra-se como um canal que fortalece o vínculo entre instituição representante e 

comunidade acadêmica. 

 

A necessidade de realizá-lo foi observada por integrantes da diretoria que 

identificaram demandas através de relatos dos estudantes e também, de maneira 

significativa, nas redes sociais. Estas insatisfações e sugestões de aperfeiçoamento 

foram então convertidas em objeto de discussão no âmbito da diretoria e 

culminaram na proposta. 

 

As mais de duzentas respostas obtidas junto ao questionário criado evidenciam a 

relevância deste assunto para os bolsistas brasileiros. Assim, buscando seguir os 

preceitos de uma gestão acolhedora e resolutiva, a atual diretoria concebe que este 

projeto atende, sobretudo, à necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e 

considerar as vivências de bolsistas e pesquisadores brasileiros no exterior. 

 

 

OBJETIVO 

 

O presente estudo é um levantamento preliminar que visa, primordialmente, 

identificar as principais demandas dos bolsistas que residem no exterior e são 

financiados pela Capes ou pelo CNPq. O objetivo central deste documento é 

oferecer informações aos órgãos competentes de forma a convidá-los para uma 

discussão atualizada no sentido de auxiliar a adoção de condutas apropriadas ao 

enfrentamento dos problemas demonstrados por aqueles que se propõem a se 

capacitar no exterior. Espera-se, assim, que tais órgãos se sensibilizem, 

encaminhando soluções de consenso, que atendam as necessidades dos bolsistas e 

do país. 

 

Dentro desta perspectiva, as perguntas centrais do questionário traduzem o principal 

objetivo do levantamento: 
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- Cite uma ou mais regras que são aplicadas para os bolsistas de sua agência 

de fomento, e que poderiam ser mudadas. 

 

- Cite uma ou mais regras que não existem , mas que poderiam existir para os 

bolsistas de sua agência de fomento. 

 

Além de identificar regras que poderiam ser mudadas ou criadas, o objetivo deste 

trabalho é também dar voz às centenas de bolsistas que se dispuseram a ceder parte 

de seus tempos para responder ao questionário.  

 

MÉTODOS 

 

Inicialmente foi criado um Grupo de Trabalho (GT) dentre os integrantes da diretoria, 

os quais se propuseram a investigar as insatisfações e propostas de melhorias das 

normas que regem os estudos e pesquisas no exterior, tendo como base os 

estudantes brasileiros no Reino Unido. 

 

O GT, então, elaborou o questionário em anexo, submetendo-o à apreciação do 

restante do diretivo que, por sua vez, revisou o instrumento e, por consenso, chegou-

se ao produto final. O questionário, por ser essencialmente qualitativo, foi construído 

de modo a não ocupar demasiadamente o tempo do respondente. Deste modo, o 

número de perguntas foi reduzido, mas objetivo o suficiente para possibilitar a 

expressão das opiniões daqueles que se dispuseram a colaborar.  

 

No período de 18 a 31 de Agosto de 2016, em parceria com a Embaixada do Brasil em 

Londres, o questionário foi aplicado a estudantes e pesquisadores brasileiros no 

exterior que estão ou estiveram sob financiamento público das agências de fomento 

Capes e CNPq (Figura A).  

 

O levantamento baseou-se em um questionário com perguntas abertas, as quais 

buscavam mapear junto aos participantes suas insatisfações e também propostas de 

melhorias das normas que os regem em seus estudos e pesquisas no exterior.  

 

O questionário foi aplicado a banco de dados de estudantes ativos no Reino Unido e 

cadastrados na embaixada, o qual constituiu a principal população-alvo do 

levantamento. Em um segundo momento, o questionário também foi divulgado através 

da lista oficial de e-mails da Abep-UK e de outras mídias, como Facebook, o que 

culminou na ampliação da abrangência do levantamento para além do Reino Unido.  

 



 RELATÓRIO SOBRE NORMAS CAPES/CNPQ 

    3 
 

     
 
 

 
 
 

       

Tomando como referência, por questões de controle, apenas o banco mencionado, o 

questionário foi enviado a 1763 endereços de e-mails. Deste total, 90 mensagens 

retornaram (as mensagens ou não foram entregues ou geraram resposta automática 

de ausência), totalizando então 1673 e-mails que receberam a mensagem enviada 

pela embaixada.  

 

O número de respostas ao final contou com 202 questionários efetivamente 

preenchidos, incluindo o banco da embaixada e as mídias sociais. Considerando 

apenas o universo da embaixada, a representatividade estatística da amostra possui 

um intervalo de confiança de 99%, com margem de erro de 10%, o que leva à 

possibilidade de que seus resultados sirvam de referência a levantamentos futuros 

junto a bolsistas de outros países, de uma forma mais sistemática. 

 

 

PERFIL ACADÊMICO DOS RESPONDENTES 

 

Entre os participantes da pesquisa, a maioria eram bolsistas CNPq (Figura A), 

estudantes de Doutorado Pleno (Figura B), com início de vigência de bolsa no biênio 

2014/2015 (Figura C). 

 

 

FIGURA A. Proporção dos participantes da pesquisa, por agência de fomento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ CNPq 
■ Capes 
■ Outras 
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FIGURA B. Proporção dos participantes da pesquisa, por nível de estudo. 

 
 

FIGURA C. Proporção dos participantes da pesquisa, por ano de início da vigência de suas 

bolsas de estudo. 

 
 

 

Como resultado deste levantamento, obtivemos múltiplas respostas dos mais de 200 

participantes, os quais em sua maioria estão ou estiveram lotados em território 

britânico (188/202) (Figura D). 

 

FIGURA D. Proporção dos participantes da pesquisa, por país de destino. 

 

 

■ Doutorado Pleno 
■ Graduação 
■ Pós-Doutorado 
■ Doutorado Sanduíche 
■ Outros 
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DEMANDAS IDENTIFICADAS 

 

O relatório a seguir reúne, de forma qualitativa, toda a gama de demandas 

reportadas pelos entrevistados. Trata-se da compilação das mais de 70 demandas 

apresentadas pelos bolsistas, as quais estão subdivididas em mais de 20 diferentes 

categorias. O conteúdo apresentado nas sessões seguintes está organizado de 

acordo com as categorias exibidas na Figura E. ‘Retorno ao Brasil’, ‘Afastamento do 

local de estudo’ e ‘Métodos de avaliação’ figuram entre os temas mais frequentes, 

representando cerca de 50% de todas as demandas. 

 

 

FIGURA E. Panorama geral das demandas apresentadas pelos(as) estudantes participantes 

da pesquisa Abep-UK sobre as normas vigentes e possíveis melhorias.  

Obs.: à direita, categorias e frequência absoluta das demandas acolhidas no levantamento.  
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1. DO RETORNO AO BRASIL 

 

DEMANDA 1.1  

Uma parcela significativa dos bolsistas de doutorado da Capes e do CNPq queixam-se da 

obrigatoriedade de voltar imediatamente ao Brasil após fim do curso de doutoramento. 

De acordo com suas reivindicações, o tempo para consolidar o retorno poderia ser mais 

flexível em casos específicos, como quando os bolsistas têm oportunidade de realizar o 

pós-doutorado no exterior ou quando conseguem empregos, parcerias e estágios. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

 “O bolsista deve ser livre para trabalhar em 

qualquer país ao término do doutorado. Além 

deste ser o modelo adotado nas agências 

europeias, chinesas e norte-americanas, a 

possibilidade de livre-trânsito permite aos ex-

alunos estabelecerem pontes para colaboração 

direta e indireta com o país. Além de fortalecer os 

laços com outras instituições e empresas, permite 

uma desoneração do orçamento nacional com 

ciência tanto pela atração de novas formas de 

financiamento de pesquisa como ao gerar mais 

pontos de apoio para facilitar que pesquisadores 

brasileiros tenham experiência no exterior”.  

 

Além disso, existe uma notável preocupação no tocante à empregabilidade e 

absorção dos novos profissionais no mercado de trabalho brasileiro durante o 

período de interstício. Acredita-se que existe uma ausência de políticas públicas ou 

garantias que assegurem a inserção dos ex-bolsistas egressos no meio profissional. 

 

Segundo o(a) estudante: 
 

“Concordo que deva-se dar o feedback ao Brasil, 

mas, para isso, é preciso ter condições de fazê-lo. 

Um número excessivo de estudantes, 

principalmente de doutorado e pós-doutorado 

que retornam para o Brasil são obrigados a 

permanecer no país por muitas vezes tendo que 

se submeter a trabalhos mal remunerados e que 

desrespeitam a qualificação obtida (...)  

(Continua) 
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(...) porque o Brasil não oferece oportunidades 

suficiente para os mesmos; enquanto isso, portas 

em outros países são abertas, mas o ex-estudante 

é impossibilitado de seguir uma carreira por que 

necessita estar no Brasil por seis meses, um ano 

ou um período muito mais longo”. 
 

DEMANDA 1.2  

A inserção do regime de trabalho do doutorado nas leis trabalhistas brasileiras 

também foi observada pelos estudantes. Por vezes, executam-se atividades 

relacionadas à ensino, pesquisa e extensão por períodos que excedem a carga 

horária de trabalho semanal adotada pelos empregadores brasileiros; além disso, 

estudantes desempenham procedimentos associados a condições de insalubridade, 

turnos de trabalho incomuns; e, ainda assim, diversos benefícios previstos nas leis 

trabalhistas não se aplicam aos bolsistas.  

 

Segundo o(a) estudante: 

 
“O período da bolsa deveria contar como tempo 

de trabalho, e não apenas como período de 

estudos. Realizar uma pesquisa de doutorado é 

atividade séria e desgastante, e deveria ser 

tratada como tal”. 

 

Outros(as) estudantes corroboram: 

 
“Atualmente não existem normas para licença 

paternidade para alunos que venham a ter filhos. 

Creio que nós, alunos homens, deveríamos ter 

direito a pelo menos 3 meses de licença 

paternidade no caso de nascimento de filho no 

exterior. As datas de entrega de tese, retorno ao 

Brasil e demais datas limites deveriam ser 

prorrogadas de acordo” (Estudante A). 

 

“Uma bolsista parturiente deveria poder manter a 

sua bolsa durante a licença maternidade (como 

acontece na FAPESP e com bolsista no país). Eu 

tive que suspender minha bolsa durante a minha 

licença maternidade no momento que mais 

precisava de rendimentos” (Estudante B). 
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2. DO AFASTAMENTO DO LOCAL DE ESTUDO 

 
DEMANDA 2.1  

Os bolsistas apresentam demandas no tocante ao afastamento temporário do local 

de estudo em virtude de fins diversos, pois acredita-se que essa medida fere o 

direito universal de ir e vir. Esses discordam do fato de precisarem requerer 

autorização para tirar férias, deslocar-se ao Brasil para tratar de assuntos de cunho 

pessoal - inclusive dar assistência a familiares enfermos; e da necessidade de 

requerer permissão até mesmo para viajar a trabalho, participar de eventos 

científicos, cursos e estágios ou executar coleta de dados em campo, uma vez que 

estas atividades são caracterizadas como essenciais ao desenvolvimento da 

pesquisa. Alguns bolsistas alegam, inclusive, terem desistido de participar de eventos 

ou cursos com tempo de duração superior àquele permitido pelo órgão financiador. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 
“Alunos no exterior não podem retornar ao Brasil 

durante a vigência da bolsa, salvo casos extremos 

com a autorização da agência de fomento. Isso 

deveria ser totalmente abolido por dois motivos. 

O primeiro é porque tal exigência fere o nosso 

direito de ir e vir presente na constituição. O 

argumento dado pelas agências de fomento de 

que nós estudantes concordamos com tal 

exigência ao assinar o contrato é falho pois não 

respeita a lógica dedutiva que segue das leis mais 

fundamentais. [...] Segundo, tanto a universidade 

(orientador, etc) quanto o governo inglês (pois a 

universidade é obrigada a informar o órgão 

responsável sobre a presença do aluno) tem 

ciência da frequência do aluno e sabem se o 

mesmo tem trabalhado adequadamente. É um 

absurdo que os alunos não possam visitar suas 

famílias no período de férias”. 
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DEMANDA 2.2  

Bolsistas de Doutorado da Capes e do CNPq propuseram que haja mais flexibilidade 

no controle de viagens dos bolsistas. Os bolsistas devem se comunicar com os 

orientadores e a Universidade. Além disso, a quantidade de dias também pode ser 

revista. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“... não acho tão justo controlar todos os passos 

do aluno. Além disso, durante a renovação o 

orientador tem a chance de falar como está o 

desempenho do aluno, então os estudantes 

devem alinhar suas saídas com o orientador, não 

com [a agência de fomento].” 

 

DEMANDA 2.3  

Bolsistas de Doutorado e Graduação de Capes e CNPq propuseram que a regra 

vigente que não permite a volta ao Brasil durante o período de estudos para visitar a 

família seja revista. Poderia haver um período por ano já pré-determinado para a 

visita ao Brasil. Estudantes com bolsas de governos europeus, incluídos no programa 

Marie Curie, financiado pela União Europeia, por exemplo, têm esses e outros 

direitos. Na Universidade, os estudantes dependem de autorização do orientador 

para realizar viagens. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Não acho razoável que, por padrão, um bolsista 

de doutorado tenha que ficar longe da família por 

3 anos… Proponho que a ida ao Brasil continue 

tendo que ser notificada ao CNPq e que este 

aprove tal pedido na condição de que o bolsista 

apresente carta do orientador dando anuência à 

ausência do doutorando e que o bolsista mande 

cópias dos cartões de embarque para comprovar 

o período de sua ausência.” 
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DEMANDA 2.4  

Bolsistas de Doutorado do CNPq propuseram que as regras relacionadas a viagem 

para pesquisa de campo sejam revistas, já que a pesquisa acadêmica é dinâmica. 

Muitas vezes esta decisão é feita entre o estudante e o orientador e a necessidade de 

esperar por autorização para coleta de dados tende a atrasar a pesquisa. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“No meu caso, como faço pesquisa num terceiro 

país, que não o Brasil nem o país onde estou 

inscrito, seria ideal poder transitar entre aqui e o 

Brasil de modo mais flexível para participação em 

eventos e redes.” 
 

3. DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 
DEMANDA 3.1  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram que o parecer dos orientadores seja 

utilizado como principal documento de avaliação do bolsista. Eles sugerem que tal 

parecer seja usado como principal documento na decisão pela renovação da bolsa. 

Uma vez que os orientadores são os profissionais que acompanham os estudantes de 

perto, seus pareceres deveriam ser levados mais em consideração, uma vez que 

estes refletem com fidelidade o real desempenho dos estudantes, diminuindo a 

responsabilidade dada aos avaliadores externos. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“...a Capes deveria controlar o 

andamento/frequência dos bolsistas através do 

parecer do orientador e/ou da universidade. Se o 

orientador não relatar nenhum problema quanto a 

frequência e rendimento, então não creio que seja 

papel da Capes fazer uma exigência 

separadamente.” 
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DEMANDA 3.2  

Bolsistas de Doutorado do CNPq propuseram o estabelecimento de regras mais 

claras quanto aos critérios de seleção de bolsistas, assim como quanto ao formato 

nos quais os projetos devem ser apresentados para apreciação das agências no 

processo de seleção. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“O processo de seleção precisa de um edital com 

regras mais claras de como se dá o julgamento, 

assim como de instruções de como o projeto 

deve ser apresentado, em que língua deve ser 

redigido, o tamanho do projeto escrito, entre 

outras.” 

 

 

DEMANDA 3.3  

Bolsistas de Graduação do CNPq propuseram que o acompanhamento do 

desempenho dos bolsistas de graduação seja feito com mais regularidade, ou seja, 

não apenas ao fim do estágio, mas sim de forma mais contínua e rígida, como é feito 

com estudantes europeus do programa Erasmus Mundus. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“O acompanhamento dos estudantes de 

graduação deveria ser sistemático, conferindo 

presença e notas durante todo o ano, e não como 

tem sido feito, somente ao término dos estudos, 

por meio do relatório final.” 

 

 

DEMANDA 3.4  

Bolsistas de Graduação do CNPq propuseram que seja exigido maior aproveitamento 

e comparecimento de estudantes de graduação em suas atividades. Estes sugerem 

que seria interessante estabelecer limites para faltas e notas mínimas para 

estudantes permanecerem no programa, sendo estes passíveis de sanções caso não 

haja justificativa plausível para o baixo rendimento, mediante encaminhamento de 

documento pertinente. 
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Segundo o(a) estudante: 

 

“No início do intercâmbio, somos informados de 

que nossa presença em aulas será verificada, mas 

aparentemente isso não é feito. Quando é, o aluno 

apenas recebe uma notificação por faltar muito, e 

nenhuma medida é tomada. Acho que essa 

verificação poderia ser mais efetiva, e o aluno 

fosse punido caso atingisse um número máximo 

de faltas ou reprovações.” 

 

DEMANDA 3.5  

Bolsistas de Graduação do CNPq propuseram que sejam utilizados critérios mais 

rígidos na seleção de estudantes enviados ao exterior, se possível por meio de 

aplicação de prova específica. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A seleção de alunos deveria ser mais forte, com a 

aplicação de uma prova específica para alunos de 

cada curso.” 

 

DEMANDA 3.6  

Bolsistas de Graduação do CNPq propuseram que seja adotada a figura dos 

"Tutores/Avaliadores" em território brasileiro, os quais acompanhariam o 

desempenho de estudantes de graduação, da mesma forma como já é feito com 

estudantes de pós-graduação. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Deveria haver uma maior fiscalização quanto às 

atividades que estão sendo desenvolvidas pelos 

estudantes de graduação. Um possível tutor da 

agência de fomento poderia ser responsável por 

acompanhar o desempenho do aluno, como 

ocorre com os pós-graduandos.” 
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4. DO USO DA TAXA DE BANCADA E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

 
DEMANDA 4.1  

Vários bolsistas mencionaram o fato de não receberem auxílio financeiro para 

apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Alguns 

bolsistas de doutorado pleno, de ambas as agências de fomento, sugeriram 

permissão do uso da taxa de bancada para gastos com congressos acadêmicos, 

prática comum nas Universidades do Reino Unido. Outros, sugeriram que esse auxílio 

seja incluído na bolsa, uma vez que consiste em atividade essencial para o programa 

de doutorado. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“No Brasil, a taxa de bancada paga pelos bolsistas 

de doutorado do CNPq tem como um dos 

principais papéis o financiamento da ida dos 

alunos a congressos (para que estes possam 

apresentar seus trabalhos) ou a compra de 

materiais necessários para o bom andamento de 

seus projetos. Não é razoável que a CAPES queira 

impedir que esses fundos também tenham esses 

fins aqui. Afinal, para a renovação anual das 

bolsas de Doc Pleno, uma das exigências é 

justamente que o aluno esteja divulgando seu 

trabalho em congressos.” 

 

 

DEMANDA 4.2  

A obrigatoriedade de autorização para participação de a congressos é considerada 

por muitos bolsistas como processo complicado e demorado, tendo em vista a 

necessidade de envio de vários documentos e a demora da resposta/autorização. 

Além disso, alguns estudantes acreditam que o limite máximo de 5 dias úteis em 

viagens a congresso pode ser prejudicial ao bolsista, uma vez que em algumas áreas 

é comum eventos científicos durarem por períodos maiores .Sugere-se que a 

permissão para tal atividade seja concedida pelo orientador do bolsista ou de 

maneira mais simplificada e rápida pelas agências de fomento, e que esta 

autorização seja feita de acordo com as necessidades do congresso sem limite de 

duração. 
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Segundo os(as) estudantes: 

 

“Atualmente, existe a possibilidade de participação 

em congressos no exterior com duração máxima de 

5 dias úteis sem desconto nos 30 dias de 

afastamento anuais. O ideal seria eliminar ou 

aumentar o máximo de dias permitido para 

eventos, tendo em vista que alguns congressos 

duram mais de 5 dias úteis, ou ocorrem durante o 

fim de semana. Cursos em outras instituições 

também deveriam ser incluídos nesta regra, de 

modo a não comprometer o período disponível 

para férias anuais.” (Estudante A) 

 

“Viagem para congressos. É necessário enviar 

uma série de documentos e pedir autorização 

para tais viagens. Eu acho que o processo 

poderia ser simplificado, já que não é uma 

viagem de turismo, e sim parte do trabalho. 

Além disso, eles tem um limite de dias, mas a 

última conferência que meus colegas foram (eu 

não fui) era mais longa do que essa quantidade.” 

(Estudante B) 

5. DOS AUXÍLIOS 

 
DEMANDA 5.1  

Bolsistas de Doutorado e pós-doutorado do CNPq e Capes propuseram que seja 

criado um auxílio para participação em eventos e conferências, incluindo custo de 

passagem, a taxa de inscrição e estadia em pelo menos 1 evento ou apoio parcial 

para viagens a congressos. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A participação em eventos é essencial para a 

divulgação científica no entanto muitas vezes 

devido ao valor elevado das taxas de inscrição e 

passagens fica inviável para os bolsista 

participarem desses eventos.” 
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DEMANDA 5.2  

Bolsistas de Doutorado sanduíche do CNPq propuseram a criação e manutenção de 

um auxílio para dependentes, que é inexistente no momento. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“[Seria importante a concessão de] auxilio para 

dependentes de estudantes de doutorado 

sanduiche.” 

 

DEMANDA 5.3  

Bolsistas de Doutorado do CNPq e da CAPES propuseram que o adicional localidade 

seja revisto, que não é suficiente em algumas cidades (ex. Londres, Estocolmo) e 

poderia estar de acordo com o custo de cada cidade . O Téchne e Erasmus possuem 

diferentes regras que podem servir como exemplo. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“O adicional localidade não é suficiente em algumas 

cidades (ex. Londres, Estocolmo), já em outras, 

apenas a bolsa é maior que real custo de vida (ex. 

Coimbra, Lisboa). Deveria haver uma equiparação 

de acordo com o custo de cada cidade ou faixas de 

valores de acordo com a localidade.” 

 

DEMANDA 5.4  

Bolsistas de Doutorado da CAPES propuseram que a obrigatoriedade da utilização 

do BB Americas seja revista, já que muitos estudantes tem que abrir uma conta no 

exterior e com isso são obrigados a utilizar as taxas de conversão do BB Américas. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Como residentes de um país por um longo 

período, torna-se necessária a abertura de conta 

em banco local, desta forma, o bolsista paga as 

taxas do cartão BB e mais as taxas de um banco 

local. Além disso, as taxas do BB Américas são 

muito altas, desta forma, o valor da bolsa se reduz 

consideravelmente e o valor depositado não 

representa o valor real da bolsa.” 
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DEMANDA 5.5  

Bolsistas de Doutorado do CNPq e da CAPES propuseram que as regras de 

permanência dos dependentes no país de estudos seja revista, incluindo a 

flexibilidade das regras de trabalho para os dependentes de bolsistas (valor 

descontado após o início do contrato de trabalho do dependente, por exemplo, não 

deveria ser retroativo). Também é necessário rever o limite de número de 

dependentes (no momento só é possível ter dois dependentes). No caso da regra de 

permanência, a European Commission, H2020 projects e o Newton Fund possuem 

diferentes regras que podem servir como exemplo. 

 

DEMANDA 5.6  

Bolsistas de Doutorado da CAPES propuseram que seja estabelecida a troca de 

moeda referente ao pagamento antecipado de três meses de auxílio antes da viagem 

ao país de estudos para a moeda local e não em Reais, como tem sido feito até 

então. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“[Atualmente o] pagamento antecipado de três 

mensalidades da bolsa no Brasil [é pago] em 

moeda brasileira. [Sugiro que] tal valor [seja] 

pago na moeda do país de estudo.” 
 

DEMANDA 5.7  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram a criação de um auxílio para emitir 

documentos importantes para o estudante, tais como testes de inglês, visto e outros. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“Poderia existir um auxí-lio financeiro para fazer a 

documentação exigida (visto, TOEFL/IELTS)” 
 

DEMANDA 5.8  

Bolsistas de Doutorado e pós-doutorado da Capes propuseram a criação de um 

auxílio para compra de livros e outros materiais de suporte ao estudo, como 

laboratório, etc. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“[Poderia existir] uma bolsa extra para compra 

de livros. ” 
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DEMANDA 5.9  

Bolsistas de Doutorado e pós-doutorado do CNPq propuseram que a regra de 

devolução da bolsa em caso de desistência seja revista. Propõe-se que a atividade de 

pesquisa seja considerada como trabalho, já que o tempo dedicado à pesquisa é 

considerado uma contribuição para o meio acadêmico. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“... sugiro que o bolsista tenha a oportunidade de 

desistir quando quiser, pois, como em qualquer 

outra escolha de emprego ou curso, as pessoas 

podem mudar de opinião. Além disso, o tempo 

em que o bolsista trabalhou é, de alguma forma, 

uma contribuição, sendo injustificável que alguém 

precise devolver o dinheiro por um período de 

trabalho.” 

6. PAGAMENTO DA BOLSA E TAXAS ESCOLARES 

 
DEMANDA 6.1  

Atualmente o pagamento da bolsa se dá através de um travelcard do BB Américas a 

cada 3 meses. Bolsistas de todos os níveis de estudo, tanto da Capes quanto CNPq 

sugeriram que o pagamento das mensalidades poderia ser feito por meio de 

depósito em conta bancária no exterior, diminuindo assim gastos com taxas de 

saque e transferência internacional (EUA para demais países). Alguns bolsistas 

sugeriram também a liberação do pagamento mensalmente ao invés de 

trimestralmente. 
 

Segundo os(as) estudantes: 
 

“... acho que seria bem melhor receber em conta 

bancária do exterior, pois não teríamos perda de 

dinheiro em saque e transferência, bem como, 

com o TransferWise, não sairia tão caro para o 

governo também.” (Estudante A) 
 

“A obrigatoriedade do cartão BB américas 

poderia ser cancelada. O cartão não funciona em 

alguns sites de compra, e o bolsista tem que 

pagar uma taxa pra ter acesso ao seu próprio 

dinheiro (saques e transferências).” (Estudante B) 
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DEMANDA 6.2  

Alguns bolsistas de doutorado pleno de CNPq e Capes mencionaram problemas com 

atraso no pagamento de mensalidades e anuidades às Universidades, causando 

situações de constrangimento com as instituições. Foi sugerido isentar o bolsista da 

necessidade de assinar o invoice da Universidade. Sugere-se que trâmites financeiros 

e burocráticos sejam realizados entre agência de fomento e universidade sem 

necessidade de intermédio do bolsista. 

 

Segundo os(as) estudantes: 

 

“O órgão de fomento deve honrar os 

compromissos de pagamentos de taxas de 

mensalidade e de bancada às instituições de 

destino no prazo previsto e exigir comprovante 

de recebimento do valor por tais instituições. Se 

possível, propõe-se que tal comprovante fique 

disponível no sistema para que os bolsistas 

tenham acesso e saibam sobre o andamento da 

situação, com objetivo de ter argumentos em 

caso de supostas inadimplências financeiras com 

a universidade.” (Estudante A) 

 

“Tais atrasos comprometem o nosso desempenho 

e gera sensação de insegurança e incertezas 

quanto ao nosso futuro em terras estrangeiras.” 

(Estudante B) 

 

DEMANDA 6.3  

Um bolsista de doutorado pleno (Capes) sugeriu que o pagamento/emissão da 

passagem aérea de retorno ao Brasil seja feito com maior antecedência. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Os bolsistas recebem a ajuda de custo para a 

passagem de retorno já próximos do final do 

intercâmbio, eles poderiam receber antes de 

modo que aproveitassem o melhor preço das 

passagens.” 
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DEMANDA 6.4  

Bolsistas de Doutorado do CNPq e da Capes propuseram que o atraso da bolsa seja 

evitado e que o estudante tenha acesso ao comprovante de pagamento, já que pode 

afetar os estudos e a relação do estudante com a Universidade. As instituições de 

fomento poderiam deixar no sistema o comprovante de pagamento ou o pagamento 

poderia ser feito em uma semana/data determinada. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“A chegada de pagamento 1 mês antecipado/ 1 

mês atrasado, especialmente no inicio do ano 

causa extrema insegurança e é desrespeitosa com 

os profissionais (bolsistas). Os avaliadores 

deveriam enviar feedbacks para os nossos 

relatórios, mesmo quando estes forem aprovados” 

7. DA RENOVAÇÃO DE BOLSAS 

 
DEMANDA 7.1  

Bolsistas destacam que por vezes as instruções para renovação da bolsa não são 

claras, deixando espaço para dúvidas e ambiguidades. Além disso, o período de 

tempo hábil para solicitar a referida renovação pode não ser suficiente para o aluno 

se adaptar à possibilidade de não ter seu financiamento renovado. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“Para pedir prorrogação, o edital diz que é a partir 

de 3 meses antes do término. O problema é que ‘a 

partir’ deixa o prazo ambíguo. [...] em vez de ‘a 

partir’ deveríamos ter dois limites, um inferior e um 

superior. Além de atualmente este prazo de ser mal 

descrito, também há o problema de que temos que 

pedir prorrogação da bolsa logo antes de escrever a 

tese. O que acontece se eu pedir prorrogação um 

mês antes do término da bolsa e receber uma 

resposta negativa? Resumindo, o prazo para pedir 

prorrogação deveria ter um limite superior e um 

limite inferior e também um limite superior que fosse 

maior do que 3 meses, que eu considero insuficiente 

para planejar se receber uma resposta negativa”.  
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DEMANDA 7.2  

Bolsistas consideram a necessidade de renovação anual do financiamento 

desnecessária, tendo em vista que esse processo é burocrático, atribui maior carga 

de trabalho aos órgãos fomentadores; por vezes, é associado à um trâmite lento, e, 

além disso, infringe alto estresse emocional e psicológico aos estudantes devido o 

teor de incerteza que lhe é intrínseco. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A renovação poderia ser automática após o 

primeiro ano ou após a qualificação. Sugere-se 

que os primeiros quatro anos sejam 

automaticamente renováveis perante 

confirmação de bom desempenho acadêmico. A 

partir de um potencial quinto ano, o órgão 

fomentador continue a renovação da bolsa, 

porém, sem ônus para este. O financiamento 

poderia ser concedido para o período completo 

de anos de estudo, não havendo a necessidade de 

ser revisado anualmente”. 

 

 

DEMANDA 7.3  

A demora em emitir o parecer por parte dos órgãos de apoio à pesquisa referente a 

renovação de bolsas também foi mencionado. Mais uma vez, aponta-se que a 

ausência de agilidade nas respostas produz incertezas ligadas ao planejamento dos 

próximos passos da pesquisa e adequação do estilo de vida do aluno caso o mesmo 

não obtenha êxito na manutenção do seu financiamento.  

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A resposta dos técnicos aos bolsistas, 

principalmente os ativos, deveria ter prazo 

máximo de resposta. [...] Há muitos casos de 

mensagens que demoram mais de um mês para 

gerar resposta, o que, em muitos casos, é 

inconcebível. O mesmo é válido para a concessão 

de autorizações, como a renovação da bolsa”. 
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DEMANDA 7.4  

Aponta-se falta de clareza para confecção do relatório e preenchimento de outros 

documentos cruciais para o processo de renovação da bolsa. Afirma-se que não 

existe um documento padrão ou orientações relevantes acerca do que precisa ser 

registrado e de que maneira. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Instruções confusas. Para o processo de 

renovação da bolsa uma série de documentos é 

pedida, mas não são fornecidos modelos ou 

formatos ou guidelines. Esse processo poderia 

ser mais claro”. 

 

 

DEMANDA 7.5  

Estudantes acreditam que o orientador do projeto, juntamente a universidade, pode 

exercer um papel importante como avaliador de aquisição de habilidades, 

desempenho acadêmico e portanto, consistir um agente essencial para a aprovação 

do estudo para o quarto ano de doutorado. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Acredito que a renovação deveria dar-se por 

parecer da universidade e orientador. O bolsista 

deveria ter o direito garantido à prorrogação do 4º 

de estudos, diante da aprovação do orientador e 

instituição”. 

 

 

DEMANDA 7.6  

A possibilidade de erro quanto ao mérito do projeto foi citada por um estudante. 

Sugere-se nesse caso que a necessidade de tempo extra para conclusão da pesquisa, 

que deu-se em virtude em má apreciação da pesquisa, seja concedido com ônus 

para a agência que cometeu o equívoco. 
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Segundo o(a) estudante: 

 

“Em caso de erro acerca da apreciação do projeto 

pelo órgão de fomento, o quarto ano da pesquisa 

deve ser custeado pelo mesmo. O processo de 

renovação do terceiro para o quarto ano para 

estudantes com bolsa aprovada para 36 meses 

deveria ser feito com ônus para CAPES, uma vez 

que muitas dessas bolsas foram concedidas com 

somente 36 meses por falta de compreensão da 

pessoa que recebeu o documento”. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIOS 

 
DEMANDA 8.1  

De acordo com as respostas obtidas no questionário, foi identificada uma 

insatisfação dos alunos de graduação e doutorado pleno em relação à elaboração e 

implementação do programa de estágio. Para estes alunos, devido ao fato de que o 

período de estágio é somente permitido durante as férias de verão, não há um 

aproveitamento maior da prática da profissão durante o ano letivo. Outro fator 

limitante é que as agências de fomento pagam a acomodação somente na cidade 

aonde está localizada a universidade. Dessa forma, os alunos são desestimulados ou 

até mesmo impedidos de procurar oportunidades de estágio em outras regiões. 

Assim, a regulamentação das agências de fomento carece de uma maior flexibilidade 

no cronograma estabelecido e de um maior apoio institucional aos estudantes para 

que este investimento em educação seja mais proveitoso com o retorno do 

estudante ao Brasil. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“É necessário fazer um estágio ou projeto de 

verão. Isto poderia ser estendido para projetos 

maiores com continuidade no Brasil. Assim o 

conhecimento adquirido no intercâmbio poderia 

ser aplicado diretamente.” 
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DEMANDA 8.2  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram que seja incluída a possibilidade de 

período sanduíche em outra instituição de ensino estrangeira, de forma semelhante 

como já ocorre em caso de pesquisa de campo, onde estudantes são recebidos e 

trocam experiências com cientistas de outros grupos de pesquisa. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A produção científica é cada vez mais 

dinâmica, e a possibilidade de estágios em 

outros países/grupos de pesquisa surgem ao 

longo da pesquisa, muitas vezes de forma 

pontual, com idas e vindas, e não através de 

períodos fixos e contínuos. Visto que a 

produção científica atualmente é cada vez mais 

internacional, a Capes poderia flexibilizar a 

possibilidade de circulação de seus estudantes 

para a participação em trabalhos de campo, 

estágios e eventos acadêmicos.” 

 

DEMANDA 8.3  

Bolsistas de Doutorado de CNPq e Capes propuseram que tais agências abram a 

possibilidade para que estudantes brasileiros participem de estágios oferecidos em 

instituições não ligadas a Academia (indústria, empresas). Essa possibilidade daria 

aos estudantes a possibilidade de adquirir outras experiências e habilidades não 

oferecidas no setor acadêmico. Tal iniciativa já é adotada por órgãos de fomento 

europeus, como o BBSRC, que implementa tal estágio como uma atividade 

obrigatória de seus bolsistas (estágios de 3 meses). 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Seria interessante se os estudantes pudessem 

desenvolver atividades ligadas a sua formação, 

porém sem relação direta com o projeto 

doutorado, como estágios em empresas, 

indústrias, ou entidades de cunho humanitário 

(organizações não governamentais).” 
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9. DAS PESQUISAS DE CAMPO 
 
DEMANDA 9.1  

Bolsistas de Doutorado de CNPq e Capes propuseram que seja estabelecida a possibilidade 

de dividir e/ou distribuir o período destinado à pesquisa em campo de acordo com as 

necessidades dos estudantes. Muitas pesquisas requerem a ida a campo por mais de um 

período ao ano, possibilidade não previstas nas regras atuais. Para alguns estudantes o limite 

de uma saída de campo em etapa única de 6 meses tem acarretado em prejuízos. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“O período para saída de campo poderia ser 

dividido em duas ou mais etapas. Isso facilita o 

planejamento de experimentos e análise dos 

resultados. Principalmente quando se trata de 

pesquisas em Biologia, onde o material de estudo 

muitas vezes depende de animal vivo, época do 

ano, ou estrutura de laboratório especializado.” 

DEMANDA 9.2  

Dado o longo tempo de espera por resposta em contatos com as agências, bolsistas de 

Doutorado de CNPq e Capes propuseram que seria vantajoso, tanto para as agências 

quanto para os estudantes, que a aprovação e liberação dos estudantes para saídas de 

campo ficasse sob responsabilidade dos orientadores. Visto que estes são os 

profissionais que supervisionam as atividades acadêmicas dos estudantes, ninguém 

melhor do que eles sabem as reais necessidades de seus orientados quanto a coletas 

em campo. Para as agências de fomento poderiam ser enviados apenas comunicados 

de viagem, assinado e acordado entre estudante e instituição (orientadores). Espera-se 

de Capes/CNPq o incentivo a livre circulação dos cientistas em viagens a trabalho, e 

não a criação de barreiras e empecilhos que dificultam tais atividades internacionais. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Atualmente o bolsista deve solicitar autorização à 

Capes/CNPq para viajar para coletar dados 

referentes ao seu projeto de doutorado, mesmo que 

a viagem não seja financiada pelas agências de 

fomento. Tais agências podem ou não autorizar a 

saída, e as regras vigentes não condizem com a 

realidade de alguns trabalhos de campo, em especial 

quanto à duração e frequência das viagens.” 
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DEMANDA 9.3  

Bolsistas de Doutorado da Capes sugeriram que seja incluída a possibilidade de 

pesquisa de campo mesmo que esta não tenha sido solicitada no ato da inscrição. 

Muitas vezes a necessidade de se realizar uma pesquisa de campo se manifesta no 

meio da pesquisa, e impedir a realização de coleta de dados ao longo dos estudos 

(diante da ausência de solicitação inicial) tem gerado constrangimentos a estudantes 

e orientadores. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“É compreensível que a Capes precise saber o 

máximo de informações possíveis sobre o quanto 

irá gastar com cada aluno, para que esta se 

mantenha dentro dos seus limites orçamentários. 

No entanto, é injusto negar um pedido de 

pesquisa de campo pelo fato de este não ter sido 

solicitado no momento da inscrição.” 

10. DO ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS 

 
DEMANDA 10.1  

Bolsistas de Doutorado do CNPq expressaram descontentamento quanto à 

morosidade e burocracia no atendimento prestado pelo SAC desta agência. 

Reclamam que o processo de pedido de férias é bastante estressante devido a 

demora em se obter uma resposta, o que gera apreensão quanto a possibilidade de 

ter se a autorização da viagem negada. De forma geral, estes apontam que qualquer 

demanda leva muito tempo para ser respondida.  

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Visitei o Brasil entre dezembro de 2015 e janeiro 

de 2016. [...] Enviei ao CNPq declaração da 

universidade informando que tenho direito a um 

período de férias e as passagens de ida e volta. 

Entretanto esse processo é bastante estressante 

pelo fato de demorarem a responder e a angústia 

de haver a possibilidade de ter a autorização da 

viagem negada”.  

 



 RELATÓRIO SOBRE NORMAS CAPES/CNPQ 

    26 
 

     
 
 

 
 
 

       

DEMANDA 10.2  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram que sejam estabelecidos prazos para o 

recebimento de respostas em comunicações com esta agência. Independente do 

veículo utilizado - e-mails, telefonemas, ou solicitações via SAC-Exterior por vezes 

não são respondidas em tempo hábil. Propõem que seja adotado um sistema onde 

os bolsistas recebam via e-mail uma confirmação de recebimento do documento, 

incluindo um prazo definido para o recebimento de uma resposta. Tal registro seria 

positivo tanto para o estudante, no cumprimento de suas obrigações 

regulamentares, como também para as agências de fomento, que passariam a 

prestar um SAC mais eficiente. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Os problemas experienciados por outros 

estudantes estão, na sua maioria, relacionados a 

falta de comunicação eficiente com a CAPES [...]. 

Sendo assim, deveria ser estabelecido um prazo 

para resposta da CAPES após cada tentativa do 

bolsista de contactar a agencia de fomento. 

Experienciei dificuldades com a minha técnica. E-

mails, telefonemas e até mesmo solicitações via 

portal SAC-Exterior por vezes não foram sequer 

respondidos. Ao tentar contactar a CAPES, o 

bolsista deveria receber via e-mail uma 

confirmação de recebimento do documento "X" 

na data "X" e um prazo estabelecido para que 

obtenhamos uma resposta. Desse modo, fica 

registrado que o estudante cumpriu com as suas 

obrigações e a resposta da agência de fomento 

se torna mais eficiente”. 

 

DEMANDA 10.3  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram que a agência promova canais de 

comunicação para o envio de sugestões por parte dos estudantes. Estes requerem 

mais espaço para serem ouvidos, e apontam que os órgãos de fomento por vezes 

adotam uma postura pouco democrática perante seus bolsistas, fato que se vê 

refletido nos casos onde perguntas ou solicitações não são respondidas, dando a 

impressão que estas são ignoradas pelos órgãos. 
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Segundo o(a) estudante: 

 

“O que eu gostaria de ter mais espaços como 

esse para dar feedback e sugestões. A CAPES 

tem, ao meu ver, uma postura muito pouco 

democrática com os seus bolsistas. Além disso é 

muito difícil interagir com a CAPES até mesmo 

para tirar dúvidas, pois já tive diversos casos em 

que minhas perguntas ou solicitações não foram 

respondidas”. 

 

DEMANDA 10.4  

Bolsistas de doutorado da Capes propuseram que esta agência estabeleça 

colaboração com os setores acadêmicos das embaixadas e consulados brasileiros, de 

tal forma que tais órgãos ofereçam suporte e sirvam como intermediários na 

resolução de conflitos graves entre os bolsistas e as agências. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Sugiro o suporte direto da embaixada para 

resolução de problemas e conflitos”. 

 

11. DA SATISFAÇÃO QUANTO AS NORMAS 

 
DEMANDA 11.1  

Seis estudantes que participaram do questionário, o que representa 3% do total dos 

correspondentes, afirmaram estar satisfeitos com as regras estabelecidas pelas 

agências de fomento. Para estes, as normas vigentes são claras, bem formuladas e 

de fácil compreensão. Alguns estudantes ressaltam que as agências de fomento 

sejam burocráticas demais e que, por isto, as regras deveriam ser reduzidas e não 

ampliadas a fim de que sejam mais monitoradas. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Não tive nenhum problema ou dificuldade com 

alguma regra, então pela minha experiência não 

vejo algo que deve ser alterado.” 
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12. DAS FÉRIAS 

 
DEMANDA 12.1  

Bolsistas de Doutorado do CNPq e da CAPES propuseram que direito oficial a férias 

seja estabelecido, principalmente seguindo as regras da Universidade que 

proporciona em torno de 30 dias de ferias para estudantes. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“... independentemente do país, a CAPES deveria 

permitir que o aluno possa tirar dias de ferias (a 

Universidade permite uns 20 dias) sem a 

necessidade de ter que avisar a CAPES de toda a 

movimentação do aluno - a Universidade já faz 

isso (e eles são bem restritos, principalmente por 

causa do visto), então não é necessário fazer isso 

duas vezes.” 

13. DO PÓS-DOUTORADO 
 
DEMANDA 13.1  

Bolsistas Capes e CNPq demonstram aflição sobre a pobre empregabilidade no Brasil 

após a conclusão do pós-doutorado. Aponta-se como falha grave do programa de 

bolsas de doutorado no exterior, a obrigatoriedade de regressar ao Brasil sem 

garantia de emprego. De acordo com os pós-doutorandos, que igualmente 

compartilham do mesmo pensamento dos bolsistas de doutoramento, deveria existir 

parcerias entre o governo federal e instituições para que estes profissionais se 

encaixem no mercado de trabalho, seja por meio de bolsas de tempo determinado 

ou outra forma de atuação, uma vez que a volta ao Brasil é uma obrigação do 

bolsista. 
 

Segundo o(a) estudante: 
 

“Bolsas para pós-doutorado deveriam incluir um 

período adicional de bolsa em solo brasileiro 

após retorno do bolsista ao Brasil. Dessa forma, 

se garante a continuidade do bolsista na área de 

pesquisa e aproveitamento do conhecimento 

adquirido no exterior. Atualmente, o bolsista 

está obrigado a retornar ao Brasil, mas corre 

sério risco de não achar emprego.” 
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DEMANDA 13.2  

O levantamento realizado aponta ainda que os bolsistas destacam que seria 

interessante estender o prazo para conclusão da pesquisa durante o pós-doutorado, 

considerando que questões como adaptação no país, aprendizagem de técnicas 

experimentais e estabelecimento de network requerem, por vezes, mais tempo para 

se consolidarem do que o período de um ano. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Geralmente as bolsas de Pós-Doutoramento no 

exterior, sobretudo na Inglaterra e Holanda, países 

nos quais morei e tenho colegas no Pós-Doc, tem 

uma duração maior [...]. Não sei se o caso se 

aplica ao Brasil, mas 1 ano de pesquisa é um 

período curto para adaptação ao novo grupo de 

pesquisa, cultura etc. [...] Talvez seria interessante 

flexibilizar o período de vigência, caso seja 

previsto no projeto de pesquisa apresentado e 

aprovado pelo Comitê responsável.” 

 

14. DOS RELATÓRIOS ANUAIS 

 
DEMANDA 14.1  

Bolsistas de Doutorado de CNPq e Capes propuseram que seja permitido o envio de 

relatório em Português ou Inglês, uma vez que a língua inglesa é tida como o idioma 

mais comum na Ciência. Isso eliminaria o duplo esforço de ter que traduzir para 

Português materiais já produzidos em Língua Inglesa. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“As agências deveriam exigir os relatórios dos 

alunos no exterior obrigatoriamente em língua 

inglesa, já que esta é a língua universal da 

ciência.” 
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DEMANDA 14.2  

Bolsistas de Doutorado da Capes propuseram a extensão ou eliminação do limite 

máximo de páginas do relatório anual. Muitos dos materiais textuais produzidos em 

decorrência de exames de qualificação excedem tal limite de páginas, e ter que 

reduzir tal documento ao limite requerido implica em esforço desnecessário. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A Capes poderia aceitar relatórios maiores, visto 

que 10 páginas não é suficiente para se descrever 

todas as atividades de um aluno de doutorado”. 

 

 

DEMANDA 14.3  

Bolsistas de Doutorado do CNPq recomendaram que seja estabelecido um formato 

básico de relatório, incluindo os tópicos e seções que as agências desejam avaliar, 

em forma semelhante ao que já é adotado pela Capes. Poderia ser proposta uma 

estrutura com seções, por meio da qual os estudantes exporiam as atividades 

realizadas por eles na universidade; os eventos e conferências que participou; artigos 

publicados; plano de trabalho; bem como a visão pessoal do(a) estudante sobre o 

progresso da pesquisa com seu orientador e na universidade. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“As diretrizes de relatório do CNPq são muito 

subjetivas, não dão detalhes de como este deve 

ser escrito, o que deixa os estudantes sem um 

formato para se basear. Um formato padronizado 

para este relatório seria importante.” 

 

 

DEMANDA 14.4  

Bolsistas de Doutorado do CNPq sugeriram que os avaliadores dos relatórios anuais 

sejam orientados a oferecer aos estudantes um feedback oficial quanto ao trabalho 

realizado, tanto nos casos de aprovação quanto de reprovação do relatório de 

renovação de bolsa. 
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15. DO SEGURO-SAÚDE 

 
DEMANDA 15.1  

Bolsistas de Doutorado do CNPq e da CAPES propuseram que as regras de seguro 

saúde sejam revistas, uma vez que alguns países já possuem acesso à saúde. Por 

exemplo, o NHS no Reino Unido já é um serviço que todos têm acesso, 

principalmente com as mudanças nas regras do visto há dois anos. Atualmente os 

estudantes internacionais devem pagar uma taxa para utilizar o NHS, que é 

obrigatória no momento da concessão do visto. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“No momento, o NHS não é aceito como seguro 

de saúde válido. Dessa forma, estudantes que 

vem para o Reino Unido, necessitam pagar o NHS 

(obrigatório para tirar o visto) e um plano de 

saúde privado (obrigatório pelo CNPq).” 

 

 

DEMANDA 15.2  

Bolsistas de Doutorado da CAPES propuseram que um novo prazo para a prestação 

de contas em relação ao seguro saúde seja estabelecido, já que muitos seguros de 

saúde exigem tempo de residência de 1-3 meses para contratação do seguro. Este 

prazo pode ser em torno de 3 meses após a ida do estudante ao país de estudos. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Prestação de contas seguro saúde: prazo 

máximo de 30 dias após chegada no exterior. 

Problema: muitos seguros de saúde exigem 

tempo de residência de 1-3 meses para 

contratação do seguro. [Sugiro o] prazo de 3 

meses.” 
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16. DO TRABALHO EXTRA CONTRATUAL  

 
DEMANDA 16.1  

Alguns estudantes de doutorado pleno sugerem que seja permitido trabalho/renda 

extra de até 20 horas semanais para que bolsistas possam aproveitar oportunidades 

de experiências profissionais e até mesmo auxiliar com as despesas. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“A universidade onde estudo tem programa de 

bolsas que permite trabalho de 20h semanais. A 

depender do motivo da área (mesma área de 

atuação e período compatível para não 

comprometimento do estudo) creio que essa 

possibilidade ajudaria estudantes a conseguir 

dinheiro extra para morar só e conseguir mais 

privacidade e paz para trabalhar em casa, quando 

necessário. Além disso, esse dinheiro extra 

poderia ser usado para pagamento de atividades 

extras como curso de aperfeiçoamento na área 

de atuação do doutorando.” 

 

 

DEMANDA 16.2  

Bolsista de doutorado da Capes sugeriu que seja permitida suspensão temporária da 

bolsa para estágio/trabalho temporário dentro da área profissional para se 

aproveitar oportunidades de experiências profissionais. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Colegas com bolsa de fomento de outros países 

podem parar a bolsa por um período 

determinado para trabalharem em projetos 

relacionados à sua pesquisa em empresas ou 

outras organizações. Durante esse tempo, sua 

bolsa é suspendida e esse período de trabalho é 

adicionado ao tempo total de bolsa/estudo.” 
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17. DOS DEPENDENTES 

 
DEMANDA 17.1  

Bolsistas de Doutorado do CNPq propuseram a eliminação da necessidade de 

devolução retroativa dos auxílios já pagos caso o dependente consiga emprego no 

decurso da vigência da bolsa do estudante do qual este depende. Descontar 

retroativamente os valores já pagos tem trazido constrangimento aos dependentes, 

onde a empregabilidade passa a ser um ônus a ser considerado. Valores já pagos na 

condição de desemprego não deveriam ser descontados retroativamente. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Um emprego novo não deveria ter efeito 

retroativo. Concordo que o auxílio dependente 

deveria ser cancelado, porém os valores já 

pagos não deveriam ser descontados.” 

 

 

 

 

DEMANDA 17.2  

Bolsistas de Doutorado do CNPq propuseram que nos casos em que casais de 

bolsistas com filhos estejam juntos estudando no exterior, tais famílias não sejam 

separadas em decorrência do fim da vigência da bolsa de um dos bolsistas. As 

agências de fomento poderiam prever a possibilidade de permanência de ambos os 

pais da(s) criança(s) até o término da vigência da bolsa que possua maior duração. 

 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Acho que a regra de retorno ao Brasil deveria 

ser flexibilidade para o caso de casais com 

filhos. Deveríamos ter o direito de regressar 

unidos ao Brasil, quando a bolsa de maior 

duração chegar ao fim.” 
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DEMANDA 17.3  

Bolsistas de Doutorado da CAPES propuseram que a carta de concessão seja emitida 

antes da vinda do dependente para o país de estudos. No Reino Unido, por exemplo, 

a emissão da carta influencia a emissão do visto de cônjuge. Com a alteração desta 

data de emissão, ficaria mais fácil para o cônjuge retirar seu visto no Reino Unido. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Países como a Inglaterra exigem o visto no país 

de origem e para realizar o mesmo precisa da 

carta, então fica o impasse do dependente ser 

incluído; (Sugiro que) enviem a carta antes da 

vinda do dependente, liberando os recursos após 

a chegada (do dependente).” 

 

18. DA REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA 

 

DEMANDA 18.1  

Os bolsistas de doutorado sugerem medidas que facilitem a revalidação do diploma. 

Espera-se maior agilidade e praticidade acerca da política de revalidação e 

reconhecimento deste documento no Brasil. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Seria ideal maior facilitação na revalidação do 

título para os bolsistas” 

 

19. DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 
DEMANDA 19.1  

Os bolsistas de graduação destacam a importância de possibilitar o aproveitamento dos 

créditos das disciplinas cursadas no exterior no país de origem. Em muitos casos, estas 

disciplinas não são reconhecidas e, portanto, aproveitadas pelas universidades brasileiras, o 

que desestimula os alunos a terem um maior comprometimento com os estudos durante o 

intercâmbio. Para os bolsistas de doutorado pleno este problema é menos relevante, já que 

em geral os alunos de pós-graduação cursam menos matérias. Ainda assim, a 

compatibilidade de créditos é relevante para a validação do diploma estrangeiro no Brasil. 



 RELATÓRIO SOBRE NORMAS CAPES/CNPQ 

    35 
 

     
 
 

 
 
 

       

Segundo o(a) estudante: 

 

“As agências de fomento poderiam verificar o 

quanto cada curso tem condições de equivaler 

matérias feitas no exterior com o mesmo curso 

no Brasil.” 

 

20. DO MANUAL DO BOLSISTA 

 
DEMANDA 20.1  

Beneficiários do CNPq apontam falta de clareza e ambiguidades presentes no 

manual do bolsista. Observa-se que a maneira com a qual a renovação da bolsa é 

atualmente conduzida, gera impasses diversos e interfere nos compromissos diários 

básicos dos estudantes.  

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“As instruções e formulários referentes a 

renovação anual da bolsa são confusos. O pedido 

de renovação, segundo o manual do CNPq, só 

pode ser feito três meses antes do fim do último 

ano. Porém, dessa maneira, durante último mês 

do terceiro ano de doutorado o aluno ainda não 

sabe se terá a prorrogação para o quarto ano. 

Com isto, o CNPq indiretamente está forçando os 

alunos, que possuem contratos no país (aluguel, 

etc.), a nunca irem para o quarto ano [...]. Enfim, 

um mínimo de bom senso na análise desta 

situação mostra que o pedido deveria ser feito em 

torno do mês 24 (início do terceiro ano)” 
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DEMANDA 20.2  

Outro ponto discutido é a realização de modificações no contrato vigente que são 

mediadas pela Capes sem que o estudante receba nenhum tipo de comunicação ou 

orientação prévia; ou ainda, sem que um novo contrato seja assinado de modo que 

fique claro que ambas as partes de encontram de acordo com potenciais novas 

cláusulas. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“Anualmente a CAPES faz atualizações no 

contrato do bolsista, sem aviso prévio e sem nova 

assinatura de contrato em concordância com o 

novo contrato. Sendo assim, há uma constante 

mudanças de regras, o que foge ao contrato 

assinado com a CAPES no momento da 

concessão da bolsa. Sugere-se que novos 

contratos deveriam ser aplicados a novos 

bolsistas, e antigos bolsistas deveriam ser 

tratados de acordo com o manual/contrato em 

vigência na época da concessão de cada bolsa” 

 
 

21. OUTROS ASSUNTOS 

 
DEMANDA 21.1 (Da duração da bolsa) 

Dentre outras sugestões propostas em relação às regras das agências de fomento, 

particularmente os alunos de doutorado pleno, encontram-se insatisfeitos com o 

quesito da duração da bolsa de doutorado. Em alguns casos, o período do curso no 

exterior pode exceder o período de concessão da bolsa e a extensão da mesma não 

é garantida pelas agências. Alguns estudantes também sugeriram a opção de um 

intercâmbio mais curto para aqueles que fazem graduação ou doutorando 

sanduíche. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“O período da bolsa é de 3 anos com 

possibilidade de prorrogação por mais 1 ano. 

Porém, na minha universidade, o tempo mínimo 

do curso é 4 anos.” 
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DEMANDA 21.2 (Da Cotutela) 

Os alunos de doutorado pleno também ressaltam a importância de incentivo a 

programas de cotutela, no qual o aluno é orientado por professores no exterior e no 

país de origem. Além da obrigatoriedade da publicação da tese no Brasil, esta 

medida criaria um maior vínculo entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, 

possibilitando uma maior contribuição em termos de pesquisa. 

 

 

DEMANDA 21.3 (Do apoio institucional) 

Outra lacuna identificada no questionário é a necessidade de um maior apoio 

institucional por parte das agências de fomento. Dentre estes foram citados o 

monitoramento da relação do aluno com a universidade e os orientadores, o 

acompanhamento psicológico e a licença de maternidade. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“É preciso ter um acompanhamento psicológico 

de todos os estudantes junto às instituições de 

ensino. Muitos dos meus colegas acabaram tendo 

dificuldades por não saber quem procurar ou 

acreditar que estavam bem quando claramente 

estavam doentes.” 

 

 

DEMANDA 21.4  (Da interação entre bolsistas) 

Estudantes também destacaram a importância das agências de fomento 

promoverem uma maior interação entre os bolsistas, não somente pela troca de 

informações relacionadas à pesquisa científica, mas também pela troca de 

experiência no processo seletivo, estimulando outros alunos a darem continuidade 

ou desenvolverem novos projetos de pesquisa. 

 

Segundo o(a) estudante: 

 

“As agências deveriam promover seminários entre 

os estudantes, pois o seminário da ABEP do qual 

participei, se mostrou bastante produtivo. Tive a 

oportunidade de conversar com brasileiros no 

Reino Unido que me ajudaram no meu projeto.” 
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CONCLUSÕES 

 

Este levantamento ilustra importantes questões trazidas pelos estudantes brasileiros 

em relação às normas aplicadas por Capes e CNPq. Por se tratar de uma amostra 

razoavelmente robusta, os resultados apresentados apontam demandas que 

potencialmente são compartilhadas por estudantes e pesquisadores brasileiros que 

se encontram em outros países além do Reino Unido, sujeitos às mesmas normas em 

análise. 

 

“Retorno ao Brasil”, “Afastamento do local de estudo” e “Métodos de avaliação” foram 

os principais pontos elencados pelos respondentes. O primeiro deles é a principal 

preocupação dos bolsistas e diz respeito à empregabilidade quando do retorno ao país. 

 

Neste sentido, há também queixas relacionadas a uma suposta relação de trabalho 

precário que se configuraria como resultado da ausência de uma política apropriada 

para absorção dos recém-doutores. Uma política, neste caso, que vá além dos 

programas de concessão de bolsas, sob o “risco” de transformá-los em “mão-de-

obra barata”, sem vínculo formal de trabalho, em um ciclo que segue de bolsa em 

bolsa e não necessariamente ligado a um projeto específico, de desenvolvimento 

nacional e valorização profissional. 

 

A literatura, vale ressaltar, corrobora parte importante deste levantamento, como 

por exemplo nos estudos de Salles-Filho e Bin, os quais informam a necessidade de 

políticas voltadas à integração entre formação e inovação (Bin et al., 2016, 2015). 

Assim é que este esforço da Abep-UK vem se somar como mais uma evidência sobre 

a necessidade de políticas visando o acolhimento dos recém-doutores por ocasião 

do retorno ao país. Mais do que a um regresso sem sobressaltos, os(as) recém-

doutores(as) necessitam de perspectivas. 

 

A diretoria Abep-UK manifesta sua convicção de que os gestores das agências de 

fomento Capes e CNPq hão de considerar a necessidade de revisão das normas que 

atualmente regulam os bolsistas no exterior, através de um debate amplo e transparente 

com especial atenção às questões relacionadas ao retorno ao Brasil, ao afastamento do 

local de estudo e aos métodos de avaliação, mas sem negligenciar as demais queixas. 

 

Desde já, a Abep-UK se coloca à disposição para colaborar tanto com a Capes 

quanto com o CNPq, visando aprofundar o conhecimento sobre as reais 

necessidades dos bolsistas brasileiros no exterior e, em conjunto, propor e apreciar 

medidas que atendam as demandas que se apresentarem.   
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ANEXO 
 
Questionário aplicado aos(às) participantes do levantamento. 
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