MEC libera recursos de 2018 para bolsas de estudo da Capes
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O MEC (Ministério da Educação) liberou R$ 296,61 milhões para pagar bolsas de estudo da
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A decisão vem na
semana seguinte à
publicação de uma carta do conselho da Capes
, em que a entidade prevê não ter como arcar com as bolsas de estudo a partir de agosto de
2019 se o orçamento do próximo ano não for incrementado.

Os recursos liberados nesta semana são referentes ao orçamento de 2018 e não alteram as
contas do ano que vem, que só serão definidas no Orçamento da União, ainda em discussão
no Congresso.

Em participação no 2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação na 2ª feira
(6.ago.2018), o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, afirmou que o governo federal
não vai cortar bolsas de pós-graduação e mestrado em 2019
. O evento, realizado em São Paulo, foi promovido pela
Jeduca
, associação criada por jornalistas que cobrem educação.

De acordo com o ministério, o valor liberado nesta semana corresponde à 2ª maior cota dos
recursos financeiros da pasta: R$ 1,7 bilhão. Do total, R$ 634,07 milhões são destinados às
instituições federais, sendo R$ 458,9 milhões repassados às universidades e R$ 175,58
milhões para os institutos federais.
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Entenda o caso

O Conselho da Capes emitiu no dia 2 de agosto 1 documento ( íntegra ) que sinalizava a susp
ensão de quase 200 mil bolsas a partir de agosto de 2019
, caso se mantivesse a previsão orçamentária para o órgão no próximo ano.

Segundo a entidade, o corte afetaria programas de fomento à pós-graduação, de formação de
profissionais da educação básica e ainda de cooperação internacional. Após a manifestação, o
governo estuda alternativas para evitar corte de bolsas da Capes
.
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