
 

 

Ao Ilmo. Sr. Prof. Dr. Evaldo Ferreira Vilela 

Presidente do CNPq 

 

C/C Grupo de Trabalho de Transição de CT&I 

 

Prezado Senhor, 

 

O Fórum de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, Linguísticas, Letras e 

Artes (FCHSSALLA), do qual participam mais de 50 associações e sociedades científicas, 

solicita a suplementação orçamentária para o edital 040/2022 – Edital Pró-

Humanidades, com base nos seguintes argumentos: 

 

a) O último edital lançado pelo CNPq para Ciências Humanas e Ciências Sociais foi 

no ano de 2017, ficando as CHSSALLA  sem destinação de recursos específicos 

nos últimos quatro anos e meio. 

b) A falta de editais específicos provocou um enorme represamento na área, sendo 

que com a chamada CNPq 40/2022 Edital Pró-Humanidades, teve uma demanda 

de 1.971 propostas. A avaliação desta demanda, a partir dos critérios do edital e 

da tradição do CNPq, mobilizou centenas de avaliadores e o trabalho intenso da 

equipe técnica da própria agência. 

c) O percentual de demanda aprovada ficou em 9,18%, ou seja, um resultado muito 

insuficiente para o atendimento do contingente de pesquisadores, que segundo 

o Diagnóstico CHSSALLA (MCTI/CGEE), era de 65 mil em 2016. 

d) A formulação de um novo edital nacional demandaria tempo e recursos técnicos 

e de avaliação dos pares, que poderiam ser melhor utilizados se canalizados para 

o edital já existente. 

e) A demanda qualificada foi de 1.378 propostas, o demonstra haver uma faixa de 

projetos excelentes com notas superiores a 8 (oito) que tiveram a aprovação no 

mérito e não receberam recursos. 



f) A desigualdade regional é ainda recorrente nos resultados do edital, algo que 

poderá ser minimizado com a ampliação de recursos e a demanda a projetos 

destas regiões. 

g) As CHSSALA  são constituídas  por importantes áreas do conhecimento, cujas 

pesquisas são essenciais para a formulação de políticas públicas voltadas para o 

combate à desigualdade social, de gênero e ao racismo, para a proteção do meio 

ambiente, saúde pública, educação, internacionalização, memória e patrimônios 

culturais, entre outros aspectos, legitimados nas propostas do governo que 

assumirá em janeiro 

Diante dos argumentos colocados, o FCHSSALLA reitera que se faz urgente a 

suplementação orçamentária do edital 40/2022. Consideramos que uma sociedade 

com uma democracia forte se faz, também, mediante o investimento do Estado na 

capacitação de pesquisadores altamente qualificados e capazes de dar respostas aos 

inúmeros problemas que assolam a nação. 
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