
 

 

 

Fundada em 1951, com ênfase no aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, a 

CAPES possui primordial papel na expansão e consolidação da pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. A partir de 2008, assume 

outra imprescindível missão: o compromisso com a formação de professores da educação 

básica, ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado, no Brasil e no 

exterior.  

O Sistema Nacional de Pós-Graduação conta hoje com 4.638 programas, nas 

modalidades acadêmica e profissional, distribuídos em 49 áreas de conhecimento, o que abarca 

a formação de recursos humanos e geração de conhecimento técnico-científico em todas as 

vertentes da ciência. Esses programas estão distribuídos em todo o território brasileiro, 

impactando o desenvolvimento nacional.   

A CAPES se responsabiliza por induzir, registrar, acompanhar, avaliar e financiar todo 

esse Sistema: um patrimônio nacional! 

É imperioso que a presidência da CAPES seja exercida por pessoa reconhecida pela 

comunidade científica e com vasta experiência na gestão de programas de pós-graduação de 

excelência no País e no exterior. É mandatório ainda que tenha liderança nacional para que as 

ações inerentes à CAPES possam ser apoiadas pela comunidade acadêmica e obtenham sucesso 

em sua execução. Uma dessas importantes atribuições refere-se ao processo de avaliação dos 

programas que foi instituído em 1975 e, atualmente, é realizado quadrienalmente. O ano de 

2021 é o momento em que todo esse Sistema será avaliado no que tange às atividades 

desenvolvidas no período de 2017 a 2020. 

Intempestivamente, ao longo dessa semana, temos observado a demissão sem 

justificativas do Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto e a indicação da Profa. Dra. Cláudia 

Mansani Queda de Toledo para ocupar a presidência. A análise de seu currículo Lattes aponta, 

nitidamente, que lhe faltam os elementos fundamentais para tal missão: doutorou-se em 2012 

na instituição em que é Reitora, sua produção intelectual é incipiente, sua experiência na 

formação de recursos humanos de alto nível é reduzida posto que nunca orientou um estudante 

de doutorado, além disso sua vivência acadêmica no exterior inexiste.  

Sua instituição de origem – Centro Universitário de Bauru (ITE) – pertence à família 

Toledo. No que se refere à trajetória da instituição na Pós-Graduação, apresenta apenas um 

programa de pós-graduação, Sistema Constitucional de Garantia de Direitos, que recebeu Nota 

4 na última avaliação quadrienal. Nesta instituição se graduaram em Direito o atual Ministro de 

Educação, Milton Ribeiro, e o ministro da Advocacia-Geral da União e ex Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, nos anos de 1990 e 1993, 

respectivamente.  

Concluindo, a experiência acadêmica da Profa. Dra. Cláudia Mansani Queda de Toledo 

não condiz com o cargo para que foi nomeada. Com vistas à preservação da relevante missão 



nacional exercida pela CAPES, espera-se que o Ministro de Educação, Milton Ribeiro, reveja esta 

indicação e nomeie alguém com trajetória acadêmica alinhada à grandeza que este cargo impõe. 

 

São Paulo, 17 de abril de 2021 

Conselho Diretor e Consultor da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica - SBPqO 

 

Subscrevem a carta as seguintes entidades: 

Associação Brasileira de Odontopediatria – ABOPED 

Associação Brasileira de Odontopediatria de Minas Gerais– ABOPED- MG 

Associação Brasileira de Odontopediatria do Rio De Janeiro – ABOPED- RJ 

Grupo Brasileiro de Professores de Dentística – GBPD 

Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia - SOBEP 

 

 

 


