NOTA EM DEFESA DA CAPES
A Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), organização com mais de
trinta anos de existência, que reúne pesquisadores/as em artes visuais de todo o Brasil,
fomentando a qualificação da produção científica por meio da realização de encontros
nacionais/regionais, de publicações que divulgam pesquisas qualificadas e a produção dos
programas de pós-graduação em artes/artes visuais, torna público a crescente inquietação com
as recentes decisões governamentais relacionadas à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior).
A ANPAP tem estabelecido diálogos frutíferos com a CAPES, instituição governamental que ao
longo dos anos tem estruturado e aprofundado o Sistema Nacional de Pós-Graduação com a
inserção da área de Arte e das demais áreas, garantindo a qualidade da pós-graduação brasileira.
O papel da CAPES no fomento das atividades de pesquisa, divulgação científica, produção
artística e cultural, tem sido fundamental para a consolidação da Arte como campo de pesquisa
no Brasil.
Precisamos garantir para CAPES uma gestão qualificada, que represente as demandas da área,
que conheça e domine os processos de acompanhamento e avaliação dos programas de pósgraduação do país, que possa representar o mesmo em todo o território nacional e
internacional, a partir da sua formação e experiência profissional. O dirigente da entidade deve
ser um profissional com formação e experiência condizente com suas funções.
A Direção da ANPAP (gestão 2021-2022) em nome dos/as associados/as, lamenta a nomeação
da Drª. Claudia Mansani Queda de Toledo, para Presidência da CAPES, quando existem
evidências que demonstram o envolvimento da mesma com práticas recusadas pela Capes.
Alinhada as demais associações da área de Arte e demais áreas do conhecimento, a ANPAP se
contrapõe a nomeação atual para assumir a presidência da CAPES por não apresentar os
requisitos mínimos para assumir um cargo de fundamental importância para o campo científico
e a Pós-Graduação brasileira.
Nós que fazemos a ANPAP esperamos que os atuais dirigentes brasileiros se sensibilizem e ajam
com decoro, atendendo as diversas manifestações dos/as pesquisadores/as e especialistas no
campo da pesquisa, revertendo esta nomeação e garantindo que o cargo de Presidente da
CAPES seja ocupado por pesquisador/a reconhecido/a pelos seus pares. Defender a CAPES é um
ato que possibilita a manifestação da intenção da ANPAP e das demais associações e instituições
brasileiras de pesquisa, objetivando garantir a continuidade e qualidade da produção científica/
artística brasileira e do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
João Pessoa, 20 de Abril de 2021.
ANPAP (Gestão 2021-2022).

