
Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2022. 

 
 

A Associação de Docentes da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro recebeu com choque e consternação a 
notícia do fechamento de cerca de uma dezena de programas de pós-
graduação da Unisinos. Prestamos nossa solidariedade a todos os 
docentes, discentes e funcionários diretamente afetados, e clamamos 
pela reversão dessa decisão. 

Este é, sem dúvida, mais um sintoma da acelerada 
deterioração do sistema de ensino e pesquisa em nível superior no 
país, que hoje enfrenta duas graves ameaças: os sucessivos cortes 
orçamentários, que inviabilizam a formação de novos quadros e o 
próprio funcionamento diário de programas e instituições, e os 
crescentes ataques políticos por parte de um governo que deveria 
zelar por sua integridade e investir em sua expansão. Embora a 
articulação com a indústria e o mercado seja desejável em diversas 
áreas de pesquisa, há muitas outras que, pela essência de sua 
atividade, jamais se custearão por essa via, mas que são igualmente 
vitais para a compreensão da sociedade e do meio-ambiente, a 
riqueza da cultura e o desenvolvimento da ciência. Áreas que 
dependem do sistema universitário público e privado para existirem e 
alcançarem relevância. 

O fato de terem sido encerrados programas bem avaliados 
pela CAPES demonstra que a ameaça é generalizada e que o 
reconhecimento de excelência acadêmica não oferece garantias 
suficientes no contexto atual. É urgente que a comunidade acadêmica 
se mobilize em nível nacional, para além dos muros de seus 
programas e instituições, e para além da lógica da concorrência entre 
pares por recursos cada vez mais escassos. A ADPUC-Rio se 
prontifica de imediato ao diálogo com as demais associações 
docentes e entidades científicas no sentido de formar uma frente 
ampla de resistência e reinvindicação em prol do sistema universitário 
brasileiro. 
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