
Grande Sucesso no XXI Congresso da ANPG 
  
Enviado por Rogério Vitalli (Diretor Acadêmico da APG-ITA)  

  
Com o tema “Pós-graduação, direitos sociais e desenvolvimento nacional – mais e melhores conquistas 
para os pós graduandos brasileiros” aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2008 na cidade de 
Campinas-SP o XXI Congresso Nacional de Pós-graduandos (CNPG). 
 
Reunindo mais de 40 APGs de todo o Brasil, o XXI CNPG, contou com a presença de 123 delegados e foi 
marcado por muito debate e unidade política em torno das bandeiras centrais dos pós-graduandos 
brasileiros, mesmo considerando a diversidade de pontos de vista explicitados no congresso em relação a 
questões de âmbito educacional. Esse fato reflete ainda a maturidade, amplitude e aprofundamento das 
discussões da ANPG, que, na plenária final, construiu uma chapa única eleita por unanimidade. O novo 
presidente da entidade é o pós-graduando da Unicamp, Hugo Valadares, que ocupava o cargo de diretor 
de C&T da entidade na gestão anterior.   
  

 
Na manhã do dia 11 de julho, foi realizado um caloroso debate com o tema “A pós-graduação e as novas 
políticas educacionais” que contou com a presença de Flávia Calé da UNE e do professor José Vitorino 
Zago representando o ANDES. À tarde, o debate “Expansão da pós-graduação e desenvolvimento 
nacional: o desafio do emprego decente para jovens mestre e doutores” considerou principalmente a 
necessidade do desenvolvimento do país para o crescimento da pesquisa e, consequentemente, a 
valorização de emprego para jovens mestres e doutores. Esse debate, além de contar com a presença do 
professor Zago, teve como debatedores o professor Roberto Nicolsky – PROTEC e Paulo Marcondes 
Carvalho Jr. – FNEPAS. 
 
Ainda no sábado, aconteceu a mesa sobre Educação, C&T, Saúde, Pós-Graduação Lato-Sensu e Pós a 
Distância (regulamentação, dados, perspectivas) que contou com a presença de Francisco Mogadouro 
(Chicão) da AMERESP e, até então, diretor de residência médica da ANPG; 



Paulo Marcondes Carvalho Jr. – FNEPAS; Marcos Danhone – SBPC PR / CENAPET
e Marcos de Toledo Benassi – ABEP.  
  

 
No dia 12 o debate da manhã foi sobre ”Ciência, Tecnologia & Inovação para o desenvolvimento social e 
nacional” com a presença do professor Márcio Pochmann – presidente do IPEA, Marco Antônio Raupp –
Presidente da SBPC, Carlos Henrique de Brito Cruz – FAPESP e Roberto Lotufo – Instituto INOVA. Esse 
debate contou com ampla participação dos pós-graduandos e considerou, entre outras questões, o 
estágio atual da pesquisa nacional e a relação do setor produtivo nesse desenvolvimento. 
 
À tarde, na II Mostra Científica da ANPG, foi o momento da apresentação de mais de 40 pôsters de pós-
graduandos oriundos de diversas universidades brasileiras. Essa atividade foi organizada por uma 
comissão presidida pelo diretor de Cultura e Eventos, Eric Calderoni da PUC-SP que também é 
responsável pela Revista da ANPG. “A II Mostra Científica foi um sucesso, espelhando o crescimento da 
entidade e sobretudo a ampliação de sua frente acadêmica. Na I Mostra Científica, realizada em Belo 
Horizonte em 2006, tivemos 35 trabalhos e agora a inscrição de 46 trabalhos. Faremos esforços para que 
a ANPG continue crescendo e que no próximo congresso tenhamos mais trabalhos ainda”, prospecta 
Eric. 
 
Após a Mostra, foi realizado o debate com o tema “Pós-graduação e políticas públicas – Mais e melhores 
direitos para os pós-graduandos” com o Thiago Matsushita – Presidente da APG PUC / ANPG, Dr. Dave 
Prada – Ouvidoria do Estudante, Augusto Vasconcelos – Conselho Nacional de Juventude e Fábio 
Palácio – ex-diretor da ANPG e do Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ). 
  



  
À noite, foram realizados grupos simultâneos sobre o movimento nacional de pós-graduandos que 
encaminharam diversas propostas à plenária final do congresso. 
  
O último dia do congresso teve ainda a apresentação detalhada sobre a Revista da ANPG e, logo depois, 
a plenária final do CNPG, marcada por bastante debate, participação dos estudantes e unidade política 
em torno da maioria das propostas apresentadas. No final, os pós-graduandos representantes de diversas 
universidades, APGs e comissões pré-APGs, organizaram uma chapa única que, elegeu como 
presidente, Hugo Valadares, anfitrião do evento. Para Hugo “essa gestão tem o grande desafio de manter 
a estrutura política e organizativa da ANPG e avançar ainda mais na conquista de melhores direitos para 
os pós-graduandos brasileiros, podem nos cobrar por isso!”.  
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