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DE 14 A 18 DE DEZEMBRO
MÍDIA INSTITUCIONAL
ADUNICAMP
Doria descumpre palavra e corte de 30% na Fapesp pode ser
mantido na LOA 2021. Vamos pressionar!
ADUNICAMP SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN: 14 ANOS DA ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA. PARABÉNS!
ADunicamp informa: recesso entre os dias 21/12/2020 e
03/01/2021
Comunicado do CRUESP sobre o PL 627/2020, que prevê a retirada
de mais de R$ 450 milhões da FAPESP em 2021
STU
Embasamentos jurídicos para denúncia contra nova contribuição
previdenciária dos aposentados e pensionistas civis
UNICAMP
Unicamp anuncia prolongamento por tempo indeterminado do
período 3 do Plano de Retomada e a suspensão das atividades
presenciais até 11/01
SINTUNESP
Essa batalha é de todos: Pela revogação do Decreto 65.021
Orçamento de 2021 mantém avanços com votos da maioria no CO em
10/12. Tema rendeu polêmicas no CADE da véspera
ANDES – SN
Cerca de 20 instituições federais de ensino estão sob
intervenção no país
Tribunal Penal Internacional de Haia aceita denúncia contra
Jair Bolsonaro
‘Anvisa não serve aos interesses de governos’, diz carta de

servidores de agência
ADUSP
Reitoria aceitou dilatar para 31/1/21 o prazo de entrega dos
relatórios de candidatos à progressão horizontal, diz membro
da CAD
Apesar da promessa de Doria, Alesp mantém corte de 30% das
verbas da Fapesp para 2021
Na última reunião do Co em 2020, Reitoria ouve duras críticas
à progressão horizontal, ao “Estatuto de Condutas” e às mortes
de funcionários do HU
Proposta de “Estatuto de Conformidade de Condutas” ameaça
liberdades e fere preceitos constitucionais
Assembleia aprova orçamento com corte de verbas na Fapesp e R$
800 milhões a menos para a saúde
Cortar recursos da Fapesp levará a prejuízo incalculável para
a produção do conhecimento no país, afirmam reitores
Reitoria invoca LC 173 e confirma que não há previsão de
“recursos adicionais para pessoal” em 2021
ANPG
Carta ao Presidente Rodrigo Maia PLP 135
ANPED
ANPEd saúda pesquisadores e professores da Educação pela
vitória na votação do FUNDEB nesta quinta (17)
ANPEd na luta por recursos do FUNDEB para Educação Pública e
valorização dos profissionais da educação
ANPOCS
Moção nº 001 – 11/12/2020 – Moção acerca da abertura de
editais de APCN pela CAPES em 2021
ABC
Vitória na Câmara dos Deputados!
Manifesto das instituições federais e estaduais de educação do
Rio de Janeiro em defesa da ciência, tecnologia e inovação

Entidades apelam à Maia pela ciência, tecnologia e inovação
As ondas destrutivas anticiência do governo Doria
JORNAL DA CIÊNCIA
Entidades científicas pedem que PLP 135/2020 entre na pauta de
votação da Câmara nesta quinta
Frente pela Vida convoca sociedade para campanha nacional pela
valorização do SUS
DIRETO DA CIÊNCIA
Ciência, educação e o futuro da sociedade brasileira
MOVIMENTO PELA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PÚBLICAS
Doria descumpre palavra e corte de 30% na Fapesp pode ser
mantido na LOA 2021. Vamos pressionar!
Cerca de 20 instituições federais de ensino estão sob
intervenção no país
IHU UNISINOS
‘Tudo será cortado’, alertam economistas sobre retomada do
Teto de Gastos em 2021

MÍDIA
CARTA CAMPINAS
Doria propõe tirar R$ 454 milhões da Ciência e dar R$ 300
milhões extra para juízes do TJ-SP
CARTA CAPITAL
Orçamento de SP é aprovado com verba menor para a Fapesp
Fundeb: Câmara garante 100% dos recursos para rede pública
SP retomará aulas presenciais mesmo se houver nova disparada
da Covid

Governo descumpre promessa e retira professores da fase 2 de
vacinação
Governo Bolsonaro implanta agentes da Abin em diversos
ministérios
Resgate:
Juíza manda governo Bolsonaro nomear professor mais votado
para reitoria do IFRN
JORNAL GGN
São Paulo irá retomar aulas presenciais em fevereiro,
independente de situação pandêmica
Ministro relâmpago de Bolsonaro funda empresa de cursos
REDE BRASIL ATUAL
Câmara aprova Fundeb com recursos exclusivos para a escola
pública
Doria anuncia volta às aulas em 1º de fevereiro mesmo em
regiões em fase vermelha da quarentena
BRASIL 247
São Paulo: aulas presenciais devem voltar em fevereiro, diz
Secretaria de Educação
Com ataque de Bolsonaro à Educação, Brasil despenca cinco
posições no IDH em 2019
VERMELHO
Câmara assegura Fundeb 100% público
Câmara proíbe bloqueio de recursos para fundo de ciência e
tecnologia
ESQUERDA DIÁRIO
Governo cortará 9,3 bilhões do orçamento para 2021 por causa
do Teto de Gastos
Orçamento estadual aprovado na ALESP prevê cortes na FAPESP
Doria e elite paulista impõem volta às aulas em fevereiro
mesmo se houver piora na pandemia

PIAUÍ
Ciência a peso de ouro
UOL
Fundeb: Câmara aprova texto sem previsão de verba para escolas
religiosas
Coronavírus Cientistas pedem toque de recolher e restrições
para frear covid no Brasil
Dois em cada três são a favor do fechamento de escolas, aponta
Datafolha
TJ cobra respostas de Doria e Covas sobre protocolos
sanitários em escolas
SP: Sem garantia de vacina, sindicato de professores não
descarta greve
SP: Justiça manda escolas públicas da capital se adaptarem
para volta às aulas
Bolsonaro veta recursos para banda larga em escolas públicas
até 2024
Governo de SP permitirá escolas abertas até na fase vermelha
da pandemia
Senado aprova que 5 universidades federais contratem durante
pandemia
UFPB e UFRN já emitem diplomas digitais, diz MEC
Senado rejeita texto que repassaria R$ 12,8 bi do Fundeb para
igrejas
Novo Fundeb: Repasse para instituições privadas é
inconstitucional, diz MPF
Novo Fundeb pode tirar R$ 15 bi da educação pública, dizem
organizações
Ex-ministro de Bolsonaro, Decotelli funda empresa de cursos
G1
Datafolha: 66% dos brasileiros aprovam fechamento de escolas
Fundeb: Câmara aprova lei de regulamentação sem trechos que
tirariam R$ 16 bi da rede pública
Bolsonaro veta instalação obrigatória pelo governo de banda
larga nas escolas públicas até 2024

MEC regulamenta emissão de diplomas digitais em universidades
federais e particulares
Senado aprova projeto que libera contratações em seis
universidades federais
‘Homeschooling’: lei que autoriza educação em casa é
sancionada no DF e vale a partir de fevereiro de 2021
Conselho aprova plano e Unicamp terá orçamento de R$ 2,84
bilhões em 2021; veja mudanças
Fundeb: Senado exclui trechos que tirariam R$ 16 bi de escolas
públicas; texto volta à Câmara
Professores devem ser priorizados na vacinação contra a
Covid-19, diz Unesco
Escolas públicas podem perder quase R$ 16 bilhões do Fundeb
FOLHA DE S. PAULO
Dois em cada três são a favor do fechamento de escolas para
conter avanço da Covid, diz Datafolha
Fapesp perderá R$ 454,6 mi se Assembleia aprovar projeto
Justiça manda prefeitura e governo de SP entregarem plano de
volta às aulas em 10 dias
Câmara recua, e escolas ligadas a igrejas ficam sem mais
recursos do Fundeb
Para abrir escolas em fevereiro, é preciso conter alta de
casos agora, dizem especialistas
MEC e entidades defendem retorno

imediato

das

aulas

presenciais na educação básica
Governo Doria abrirá escolas mesmo se houver subida de casos
de Covid-19 em 2021
Resgate:
MEC nega fala de ministro e diz que Enem será usado em seleção
de vagas nas universidades
Enem não será usado para vagas do 1º semestre do Sisu, decide
ministro da Educação
ESTADÃO
Câmara conclui regulamentação de uso dos recursos do Fundeb;
texto vai à sanção presidencial

Justiça manda escolas públicas da capital se adaptarem para
volta às aulas
Bolsonaro edita decreto que autoriza extinção da estatal que
fabrica chip de boi
Governo de SP segue Europa e abrirá escolas até com alta de
infecções de covid no Estado
Congresso quer destinar R$ 3,5 bi para tablets e pacotes de
dados para conectar estudantes
Maia defende restabelecer texto original do Fundeb, sem brecha
para repasses a escolas religiosas
Senado reverte mudanças da Câmara e barra recursos do Fundeb
para escolas religiosas
Repassar Fundeb à rede privada é inconstitucional, diz
Ministério Público
Fundeb: lei votada na Câmara pode tirar R$ 12,8 bi da escola
pública para religiosas e filantrópicas
Crise educacional eleva pressão para professor ter prioridade
na fila da vacina da covid-19
Ministério da Educação reduz repasses em 8% e prefeituras
precisam devolver dinheiro do Fundeb
SUL 21
Governo Bolsonaro publica decreto que determina extinção da
Ceitec
CONGRESSO EM FOCO
Câmara aprova Fundeb sem auxílio a escolas do Sistema S e
ligadas a igrejas
Veja como cada deputado votou na regulamentação do Fundeb
EL PAÍS
O cientista que ajudou o Uruguai a ter menos de 100 mortos
pela covid-19
DW
Pandemia tornou cientistas influenciadores

MÍDIA INTERNACIONAL
NEA
New Federal Bill Promotes Public Schools as Community Hubs
TikTok Opening a Window into the Teaching Life
THE NEW YORK TIMES
These Buses Bring School to Students
If Teachers Get the Vaccine Quickly, Can Students Get Back to
School?
THE HECHINGER REPORT
COLUMN: The next education secretary must know about much more
than education
DEMOCRACY NOW
University of Mississippi Slammed for Firing Prof. Who Called
Out Relationship with “Racist Donors”
NEU
NEU writes to Gavin Williamson about mass testing plan
Plans for Schools in January
ONS School Infection Survey
THE GUARDIAN
Covid-19 drives 50% of students in UK to become ‘more
political’
Gavin Williamson wants to force schools to stay open, but we
headteachers should decide
PUBLICO
Costa garante calendário escolar sem alterações
Números das matrículas confirmam máximo histórico de entradas
no ensino superior

Directores notam “pouca adesão” à greve convocada pela Fenprof
FENPROF
Petição da FENPROF promove debate no Parlamento
PCP e BE tomam posição ao lado dos professores e da sua luta

MÍDIA OFICIAL
SENADO
Bolsonaro veta uso do Fust na universalização da banda larga
em escolas
Senado aprova flexibilização de contratações de pessoal em
cinco universidades e na Ebserh
Áudio: Câmara mantém mudanças do Senado à regulamentação do
Fundeb

