
Tese dos estudantes de pós-graduação da UNIFESP 

  

Tema: 20 anos de UNIFESP: autonomia, democracia e sociedade. 

Subtema: Reforma do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e 

representatividade. 

  

  Esta tese reflete o acúmulo de discussões sobre a temática e o papel do jovem 

doutor na sociedade brasileira e tem como intuito contribuir para o debate e propostas 

para o primeiro (I) congresso da UNIFESP. 

Define-se jovem doutor aquele indivíduo que adquiriu o título de doutor nos 

últimos 10 anos e possui bolsa de pesquisa na categoria jovem pesquisador e pós-doc 

estando vinculado a Intuições de Ensino Superior (IES) na categoria bolsista sem 

apresentarem vínculo empregatício. 

 Apresentação da problemática: 

As atividades dos jovens doutores (aqui incluímos os pós-docs e jovens 

pesquisadores) e as condições em que estas são desenvolvidas durante o processo 

formativo sempre foram objeto de debate entre os pós-graduandos. No atual cenário 

político, onde se imputa à formação e à produção de ciência, tecnologia e inovação 

papeis transformadores e onde, através das políticas de educação, ciência e tecnologia 

os gestores têm expressado o desejo de um crescimento vultoso da formação de 

doutores para atuação nos setores público e privado com o intuito de dar resposta às 

questões sociais e econômicas, enxergamos o momento oportuno para aprofundar e dar 

consequência política ao debate dos direitos e deveres dos jovens doutores na 

UNIFESP. 

Para fazer esta discussão, o primeiro movimento necessário foi a reflexão acerca 

da natureza do jovem doutor, independente da modalidade e das características 

peculiares a ela. Somos trabalhadores? Desta questão, poder-se-ia tirar conclusões 

dicotômicas ou compreensivas. Optou-se por uma visão compreensiva, onde se entende 

o jovem doutor como trabalhador, uma vez que há o desenvolvimento de trabalho 

científico, e eventualmente de produtos do mesmo, sendo estes desenvolvidos num 

processo que apresenta demandas de dedicação de tempo e trabalho diversos. 

Considerando isso, entende-se que neste momento o labor é a condição que 

melhor contempla o estado do jovem doutor, independente da modalidade de formação 

em que nos encontramos. Tendo o trabalho científico como elemento constituinte básico 



do jovem doutor, mas partindo do princípio da equidade, é importante destacar as 

nuances, visto que o jovem doutor possui, a depender da modalidade, demandas 

distintas a depender dos momentos de expressão desta condição. Dito isso, é importante 

refletirmos de que esta condição manifesta-se distintamente de acordo com a 

modalidade formativa e que, por conseguinte, as demandas de direitos também se 

expressarão distintas, ainda que guardem consigo aspectos de direitos comuns.  

Nestes casos, sua única relação de direito é um contrato jurídico firmado com a 

IES prestadora do serviço, a qual garante acesso ao pacote de serviços fornecidos por 

estas instituições.   

Em seu cotidiano de trabalhador, o jovem doutor tem, desde o dia em que assina 

seu termo de compromisso, uma série de deveres e nenhum direito garantido. A 

coordenação do programa,  comissão de bolsas e orientador revezam-se na vigília da 

realização dos seus deveres, mas não há nada ‘no papel’ que expresse quais são seus 

direitos e não possuem uma representação nos colegiados da UNIFESP.  

Proposta: 

Solicitamos assim que estes jovens doutores que contribuem muito para o 

desenvolvimento da ciência do nosso país e da UNIFESP que tenha sua representação 

nos colegiados centrais e locais bem como nas comissões de ensino em pós-graduação e 

pesquisa (CEPG) e nos conselhos departamentais, permitindo que este indivíduo 

participe ativamente das esferas de decisões da UNIFESP. 
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