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VÍDEO EM DESTAQUE
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Mesa Redonda: Cotas étnico-raciais para
contratação de docentes | UnicampAfro
A mesa fez parte da programação do #UnicampAfro e contou com a
participação dos/as docentes Luiz Mello – UFG, Flávia Rios –
UFF, Mário Medeiros – UNICAMP e Wagner Romão (mediador) –
ADunicamp; também fez parte da mesa a Promotora de Justiça de
Campinas, Cristiane Hillal.
Novembro é o mês da consciência negra e, pela primeira vez, a
Unicamp vai realizar o UnicampAfro, evento em que serão
discutidos temas ligados à contribuição da cultura africana na
formação da identidade do Brasil em uma perspectiva

multidisciplinar, de forma a contribuir com o combate ao
racismo e com a inclusão da população negra na universidade.
UnicampAfro – 1 a 30 de novembro.
Clique na imagem acima e assista o vídeo na íntegra
[/fusion_text][fusion_separator
style_type=”default”
hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,largevisibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10″
bottom_margin=”10″ border_size=”” icon=”” icon_circle=””
icon_circle_color=””
width=””
alignment=”center”
/][fusion_text
columns=””
column_min_width=””
column_spacing=””
rule_style=”default”
rule_size=””
rule_color=””
hide_on_mobile=”small-visibility,mediumvisibility,large-visibility” class=”” id=””]
MÍDIA INSTITUCIONAL
ADUNICAMP
Fórum das Seis encaminha emendas para devolver R$ 1,2 bi às
estaduais paulistas
CR decide pela suspensão da contribuição mensal da ADunicamp à
CSP-Conlutas
STU
Boletim: Reitoria insiste no erro: não quer ouvir a comunidade
ANDES
Pacote do Plano Mais Brasil representa destruição do Estado
brasileiro
39º Congresso do ANDES-SN será realizado em São Paulo de 4 a 8
de fevereiro
Docentes das estaduais do Rio e da Bahia se mobilizam em
defesa da Dedicação Exclusiva
Resgate:
Seminário aponta desafios para defesa da universidade pública
e carreira docente
SINTUNESP
Fórum das Seis encaminha emendas para devolver R$ 1,2 bi às
estaduais paulistas
ADUSP
CPI das Universidades ameniza relatório, mas deixa de fora os
principais problemas do financiamento de USP, Unesp e Unicamp

JORNAL DA CIÊNCIA
União de parlamentares ajudará na defesa das pautas da
ciência, diz deputado Molon
Ciência, tecnologia, inovação e educação: desmonte ou
equívocos?
“Ciência precisa de recursos de longo prazo”, diz Paulo Artaxo
Setor científico precisa se aproximar da política para ganhar
aliados
Resgate:
Transferência de recursos ao CNPq garante pagamento de bolsas
em 2019
Recursos adequados para CT&I devem ser garantidos na lei
orçamentária 2020, dizem cientistas
DIRETO DA CIÊNCIA
Biblioteca Nacional, Iphan, Funarte, Ancine e outros órgãos
também vão para o Turismo
Justiça anula audiência pública do governo de SP para vender
áreas de pesquisa
Investida que levou Cultura para o Turismo é a mesma que
ameaça a Ciência
OBSERVATÓRIO DO CONHECIMENTO
Resgate:
PLOA 2020:

Proposta

do

governo

corta

R$

20,7

bi

das

universidades
MOVIMENTO PELA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PÚBLICA
Entenda como a privatização de estatais como a Eletrobras vai
afetar o seu bolso
Fiocruz promove I Encontro Nacional de Governo Aberto e
Ciência Aberta

MÍDIA
CARTA CAMPINAS
Plano Mais Brasil é uma ‘PEC da Agiotagem’ que acaba com
reservas para Saúde e Educação
CARTA CAPITAL

No Chile, educação é cara, elitista e gera angústia nos jovens
Relatório de CPI das universidades públicas sugere cobrança de
mensalidade
MEC vai aumentar nota de universidade que abrir espaço às
escolas públicas
Guedes defende fim da estabilidade dos servidores em “reforma
profunda”
Resgate:
Bolsistas do Prouni têm desempenho superior, revela pesquisa
CARTA MAIOR
Diretores escolares ou de gestores de mão de obra para o
mercado?
BRASIL 247
Líderes latino-americanos realizam reunião na Argentina para
construir agenda de unidade progressista
Manobra contábil do governo derruba gastos com saúde e
educação
ESQUERDA DIÁRIO
PEC do Guedes arranca verbas da saúde e educação, deixando
pré-sal livre pros capitalistas
A CPI das Universidades é um instrumento pra privatizar a USP,
Unicamp e Unesp
DIPLOMATIQUE
Em meio ao fake history e fake news, é tudo verdade
UOL
MEC vai aumentar a nota de universidades privadas que cederem
espaço ao governo
CPI de universidades sugere cobrar mensalidade e PEC para
fiscalizar gastos
USP cancela prova que considera prisão de Lula como política
“Certamente Bolsonaro zeraria”, diz UNE sobre a redação do
Enem
Presidente do Senado marca para 12/11 promulgação da reforma
da Previdência
Ex-chefe do Inpe: Ciência tem ministro débil, e Ambiente, um
negacionista
Senado aprova em 1º turno texto principal da PEC paralela da

Previdência
Guedes quer redução salarial e fim de “estabilidade
automática” de servidor
Servidor filiado a partido é militante e não terá
estabilidade, diz Guedes
PEC emergencial elevaria investimento para R$ 26 bi, diz líder
do governo
G1
24% das cidades não avançaram em índice de qualidade da
educação
EducaçãoMEC quer que universidades complementem a formação de
alunos da rede pública
Unir é condenada a pagar indenização para palestrante da UnB
chamada de ‘sapatona doida’ por servidor
Taxa de jovens negros no ensino superior avança, mas ainda é
metade da taxa dos brancos
Audiência pública discute adesão e impactos do Future-se para
Viçosa e região
FOLHA DE S. PAULO
‘Vou me empenhar pelo pacotaço tanto quanto pela Previdência
ou até mais’, diz Maia
Extrema direita não sabe enfrentar desafios da ciência e da
tecnologia, diz Yuval Harari
Orçamento de Bolsonaro para 2020 tira metade dos recursos do
MEC para pesquisa
Enem deixa de abordar ditadura militar pela 1ª vez desde 2009
USP cancela prova com menção a Lula como preso político e ao
impeachment como golpe
Weintraub admite uso de técnicos do MEC para apagar seu
verbete da Wikipédia
Faculdade particular terá bônus de avaliação se atender alunos
da educação básica pública
Pesquisadores criam índice para medir desigualdade
Doria envia projeto para aplicar reforma da Previdência em SP
Bolsonaro dá 1 declaração falsa ou imprecisa a cada 4 dias;
veja o Bolsonômetro
Entenda os pacotes econômicos anunciados pelo governo

Bolsonaro
Guedes apresenta PEC que soma pisos de recursos para saúde e
educação
ESTADÃO
‘Errei na forma de abordar os reitores’, diz secretário do MEC
sobre o Future-se
‘Faculdade ruim’ não vai ceder espaço como ‘atalho para
melhorar nota’, diz ministro da Educação
MEC vai aumentar nota de universidade privada que ceder espaço
ao governo federal
Economista deixa Cultura e assume pasta no MEC que credencia
faculdades privadas
Estudantes evitam opiniões polêmicas na Redação do Enem por
medo de perder pontos
USP cancela prova que considera prisão de Lula como política e
impeachment de Dilma como golpe
O GLOBO
Comunidade acadêmica elogia defesa por deputados de mais
investimento em ciência, tecnologia e educação
Bolsonaro rebate críticas por ditadura militar ter ficado de
fora do Enem: ‘Não houve desinformação’
Marcos Pontes elogia iniciativa de deputados: artigo demonstra
que Ciência e Tecnologia é ‘programa de Estado’, diz
Convém transferir recursos do ensino superior ao ensino
básico?
Artigo “A Base do Progresso” (reprodução em fotocópia do
artigo publicado originalmente em O Globo, conteúdo fechado)
BBC
‘Ocorreu no Chile o que nossos professores de Chicago
esperavam’, diz ministro da era Pinochet
De salários menores para servidores a menos municípios, os
desafios do megapacote de Guedes no Congresso
6 pontos da reforma econômica de Paulo Guedes que podem te
afetar diretamente

MÍDIA INTERNACIONAL
THE GUARDIAN
Naomi Oreskes: ‘Discrediting science is a political strategy’
Editorial: The Guardian view on academia and autocracies:
stand firm
University strike could affect more than a million students,
says union
PUBLICO
Stop quer fazer história com nova greve nas escolas contra a
violência e o amianto
Directores acusam ministério de “beliscar a autonomia” das
escolas
Dá-se aulas sem receber “na expectativa de vir a conseguir um
lugar”, diz investigadora
PCP chama ministro da Educação e sindicato à AR sobre falta de
funcionários nas escolas

MÍDIA OFICIAL
NEA
The 2020 census matters for every student. Here’s why.
Eleições nos EUA: 6 candidates, 18 questions. See their
answers
SENADO
Para especialistas, Future-se compromete autonomia
universitária
Em debate na Comissão de Educação, sindicatos criticam o
progra Future-se
Nova versão do programa Future-se é analisada em debate na
Comissão de Educação
ALESP
CPI chega ao fim com denúncia de falta de recursos para as
universidades
CPI das universidades públicas encerra os trabalhos
MCTIC

MCTIC apresenta resultados dos 300 dias de governo
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**AGENDA DA SEMANA**
clique nas imagens para saber detalhes dos eventos
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