
Ao Presidente do CNPq Sr. João Luiz Filgueiras de Azevedo 

À Diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais Sra. Adriana Maria Tonini 

 
Assunto: Resultado da Chamada CNPq Nº 19/2019 - Programa Editorial  

  

 Pelo presente, os membros do CA – Ciências Sociais solicitam informação e manifestam, 

à Diretoria do CNPq e aos encarregados da Chamada CNPq Nº 19/2019 - Programa Editorial, sua 

profunda preocupação com relação ao resultado da referida Chamada.  

  O desenvolvimento e consolidação da editoração científica na área de ciências sociais, 

no país, é fenômeno recente, possibilitado pelo intenso trabalho da comunidade científica da 

área amparado no acesso a financiamento público – notadamente, no apoio financeiro recebido 

do CNPq. O resultado da chamada em supracitada é preocupante porque coloca em risco tais 

avanços.  

Os Editores-chefe de periódicos de ciências sociais se depararam com suas propostas 

aprovadas no mérito, inclusive classificadas com prioridade máxima, mas sem receber recursos 

do CNPq. Um número muito reduzido de periódicos teve acesso a financiamento e em montante 

equivalente a menos de um terço das dotações recebidas em anos anteriores. A maioria desses 

periódicos são de referência na área e classificados como Qualis A1 na avaliação da CAPES e 

receberam apoio significativo do CNPq em versões anteriores da chamada. A qualidade desses 

periódicos mostra o compromisso da área com a excelência da divulgação do conhecimento 

produzido, conforme os critérios requeridos pelo CNPq.  

  É sabido que a situação financeira do CNPq é de severas restrições e também que o 

CNPq tem iniciado diversas ações para a obtenção de mais recursos. Contudo, a ausência de 

informação não nos permite saber como as consequências de tais restrições afetaram as 

diversas áreas. Assim, e com vistas a permitir que a comunidade científica esteja informada e 

possa tomar os encaminhamentos devidos, solicitamos a disponibilização dos resultados da 

referida chamada para todas as áreas. Igualmente, solicitamos que o CNPq realize esforços para 

reconsiderar os resultados da chamada, concedendo o devido financiamento a todos os 

periódicos que a ele fazem jus por mérito.  

 Colocamo-nos à disposição de Vossas Senhorias para colaborar em medidas que viabilizem a 

recomposição do orçamento geral do CNPq.   

            Brasília, 14/11/2019  
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