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USP de Piracicaba perde 172 bolsas de pós-graduação com cortes 
da Capes 
 

Corte anunciado pelo Governo Federal vai fechar 76 bolsas de 

mestrado e 96 de doutorado. Neste ano, Esalq já perdeu cerca de 

40% das bolsas de pós-graduação oferecidas na universidade. 
Por G1 Piracicaba e Região 
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Esalq, campus da USP em Piracicaba, perderá 172 bolsas de pós-graduação com cortes da 

Capes — Foto: Gerhard Waller (USP-ESALQ – DvComun) 

O corte de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) vai afetar também a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-
USP), de Piracicaba (SP). De acordo com a universidade, serão fechadas 172 bolsas 
de pós-graduação, sendo 76 de mestrado e 96 de doutorado. 
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No início do ano, a universidade tinha 475 bolsas, entre mestrados e doutorados. 
Segundo a Capes, considerando os cortes de bolsas de maio deste ano e os anunciados 
pelo governo nesta semana, a Esalq deve perder cerca de 40% das que eram 
oferecidas aos alunos. 
As bolsas de mestrado sofreram um corte de 41,5% desde o início do ano, enquanto 
as de doutorado, foram reduzidas em 39,5%. Atualmente, restaram 283 bolsas de pós-
graduação no campus. 
O campus da USP de Piracicaba, que é referência em ensino e pesquisa em todo o 
Brasil na área da agropecuária e meio ambiente, possui atualmente 18 programas de 
pós-graduação, sendo que oito deles possuem avaliação de excelência a nível 
internacional. Dados de maio apontavam que a Esalq possuía mais de 1100 pesquisas 
em andamento com os 1.023 alunos de pós-graduação nas áreas de ciências agrárias, 
meio ambiente e economia. 
Na quarta-feira (4), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou a 
criação de um grupo de trabalho para discutir medidas emergenciais de apoio aos 

bolsistas de pós-graduação atingidos pelo contingenciamento de recursos à Capes e 
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
 

Corte de bolsas da Capes e CNPq 
Na segunda-feira (2), a Capes anunciou o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado no Brasil a partir de setembro. É o terceiro comunicado do tipo neste 
ano. Ao todo, a Capes vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão 
aceitos novos pesquisadores neste ano. 
O Ministério da Educação (MEC) divulgou também que, em 2020, a Capes só terá 
metade do Orçamento de 2019. Na proposta de orçamento para 2020, a perda prevista 

para todo o MEC é de 9%. 
A crise no financiamento das pesquisas afeta também o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência. O 
CNPq também suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas ainda correm 
risco de não receber a partir de setembro. 
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