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Data-base 2021 | Mais de um mês após protocolo da Pauta
Unificada, Cruesp ainda não agendou primeira reunião.
Categorias merecem respeito
A EDUCAÇÃO PRECISA RESISTIR
Nota da ADunicamp em solidariedade aos professores Nelson
Filice de Barros e Everardo Duarte Nunes (FCM/Unicamp)
12 de maio: ADunicamp 44 Anos
STU
Plenária virtual de discussão do Acordo Coletivo da Área da
Saúde
SINTUNESP
CADE em 12/5 mostrou quadro econômico favorável e teve
informes sobre a carreira dos servidores
ADUSP
Reitoria processa professor que aceitou apelo de Rondônia e
salvou vidas de pacientes de Covid-19 em hospital de campanha
Fórum das Seis defende livre expressão, denuncia “ações
cerceadoras” e apoia professor Conrado Hübner
Alvo de retaliação do procurador-geral Augusto Aras, professor
Conrado Hübner recebe ampla solidariedade
Frente Parlamentar retoma atividades contra desmonte dos

institutos de pesquisa, descaso com servidores e avanço da
privatização
Resgate:
Comissão Eleitoral divulga nominata da chapa concorrente à
Diretoria da Adusp e candidaturas ao Conselho de
Representantes
Google cortará espaço ilimitado na nuvem em 2022, e USP admite
buscar “outras opções”
UFBA
Vídeo: Educação contra a barbárie
ANPED
Live ANPEd debate a Militarização da Educação Básica nesta
quarta (26)
300 entidades organizam protestos contra os projetos de
educação domiciliar que tramitam no Congresso Nacional
Entrevista com Alexandre André dos Santos, servidor do INEP
que teve divulgação de estudo cerceada pelo órgão
ABC
Por um FNDCT autônomo e seguidor dos preceitos legais
O quadro dramático da ciência experimental
Aciesp Webinars: “Desafios para a ciência e as universidades
em um país em crise”
JORNAL DA CIÊNCIA
Nota da SBPC e sua Comissão “Observatório Pesquisa, Ciência e
Liberdade” de solidariedade ao professor Conrado Hübner Mendes
Grupo de cientistas divulga manifesto pró Carlos Alexandre

Netto para presidente da SBPC
Homenagem ao pioneiro da Universidade de Brasília, professor
Antônio Rodrigues Cordeiro (1923-2021)
Entidades pedem que lei seja respeitada e recursos do FNDCT
liberados
OBSERVATÓRIO DO CONHECIMENTO
Nota: Apoio às docentes e aos docentes universitários
MOVIMENTO PELA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PÚBLICA
“A quebra de patentes causa pavor porque mexe
privilégios”, afirma pesquisador em live do CNS

com

Coletivo Nacional dos Eletricitários lança manifesto em defesa
da Eletrobrás
Frente Parlamentar retoma atividades contra desmonte dos
institutos de pesquisa, descaso com servidores e avanço
da privatização
Novas diretrizes da CAPES ameaçam mais cortes de bolsas nos
programas PIBID e Residência Pedagógica. Assine petição online
e ajude a pressionar
CNPq vai pagar apenas 12,8% das bolsas de pesquisas devido aos
cortes orçamentários
MÍDIA
HORA CAMPINAS
Campinas abre as portas para escola de Primeiro Mundo
MPT afasta servidores da educação com comorbidades
CARTA CAPITAL
UFRJ recompõe parte do orçamento e projeta atividades até

setembro
Ribeiro atuou para favorecer universidade acusada de fraude no
Enade
REDE BRASIL ATUAL
Universidades federais não têm mais de onde cortar despesas,
diz reitor
BRASIL 247
Reforma administrativa prejudica o serviço público num Brasil
cada vez mais pobre
“Capitã Cloroquina” foi desclassificada de seleção por falsa
autoria de artigo
Professor da USP perseguido por Aras recebe solidariedade de
comunidade acadêmica
Janine Ribeiro e Mozart Neves defendem mobilização imediata em
torno da Educação: “Há risco de perder tudo”
ESQUERDA DIÁRIO
STF adia decisão sobre participação dos sindicatos em caso de
demissões em massa
Dia do Pedagogo: pela mobilização contra os ataques à Educação
Bolsonaro e os golpistas atacam as universidades e assassinam
a juventude negra
Unidade com as federais e metroviários de SP: os desafios dos
estudantes da Unicamp
Professores e comunidade escolar barram imposição do PEI em
escola de Campinas
VERMELHO

Pesquisa revela altíssima segregação racial nas escolas
particulares
THE INTERCEPT
Há uma revolução na academia brasileira – e Felipe Neto
precisa conhecê-la
PIAUÍ
Um pé na cozinha e outro na pós
REVISTA FÓRUM
Augusto Aras persegue Conrado Hübner Mendes, da USP, por
chamá-lo de “poste” e “servo do presidente”
Um país que não vacina professores para vacinar atletas não
quer crescer – Por Raphael Fagundes
UOL
SP vai fazer mapeamento emocional de alunos e professores da
rede estadual
Vacina para professores em SP: Sindicatos comemoram, mas com
ressalva
Escolas particulares têm aulas presenciais, mas com professor
no remoto
Com menos barulho, Milton Ribeiro deixa MEC mais bolsonarista
que Weintraub
Homeschooling: Relatora do projeto sugere 14 regras que pais
devem cumprir
MEC admite não ter verba para Enem e bolsas
G1
TCU abrirá auditoria para apurar cortes no repasse de recursos

às universidades federais
Outro projeto sobre ‘homeschooling’, de deputadas
bolsonaristas, propõe mudança no Código Penal
Projeto de ‘homeschooling’ exige que um dos responsáveis pelo
aluno tenha diploma de ensino superior; veja principais pontos
do texto
‘Fôlego de no máximo dois meses’: Governo libera R$ 2,59
bilhões para universidades, mas ainda há recursos bloqueados
UFRJ prevê funcionar até setembro após governo liberar parte
do orçamento
Produção de vacina contra Covid está suspensa no Brasil por
falta de insumos
UFJF anuncia corte de 75% nos recursos do programa de Apoio à
Pós-graduação em Juiz de Fora
Ministro

da

Educação

diz

que

cortes

no

orçamento

de

universidades federais devem ‘adiar projetos’
FOLHA DE S. PAULO
Projeto de ensino domiciliar prevê perda de direito em caso de
reprovações
Rede chilena compra mais de 10 escolas de educação infantil em
SP
Governo libera R$ 2,6 bi para universidades federais, que
precisam de mais R$ 1 bi
MPF dá dez dias para Inep explicar veto a estudo sobre pacto
de alfabetização do PT
Faculdade criada por sócios do BTG ofertará cursos de
tecnologia em SP

PT pede que PGR investigue Milton Ribeiro por atuação a favor
de instituição presbiteriana
Deputado e professores questionam Inep por barrar estudo sobre
pacto de alfabetização do PT
ESTADÃO
Justiça suspende instalação da primeira escola cívico-militar
do Estado em Sorocaba
O pastor pede pelo MEC Não há verba na pasta para quem quer
entrar na faculdade ou para quem já está nela (assinantes)
‘Homeschooling’ não é ensino a distância e terá regras
rígidas, diz relatora do projeto
DOM TOTAL
Aulas com presença intercalada elevam em até 270% o risco de
contágio
TECMUNDO
Google encerra
alternativas
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PODER 360
TCU vai investigar cortes de recursos em universidades
federais
MÍDIA INTERNACIONAL
NEA
‘Amazing and Very Challenging’: More Educators Rethink Grading
Lean on Me: How Educators Persevered Through the Pandemic
AFT

A call for school reopening and reimagining public education
THE NEW YORK TIMES
Senate Weighs Investing $120 Billion in Science to Counter
China
NEU
EPI on Teacher Pay and Retention
THE GUARDIAN
Oxford college criticised for refusal to remove Cecil Rhodes
statue
PUBLICO
Fenprof considera uma farsa os rankings das escolas
A dura batalha da escola pública
O que nos revelam 20 anos de rankings das escolas?
No top 50 há 47 escolas privadas e só três públicas. O
essencial dos rankings em sete pontos
FENPROF
Rankings de escolas são, mais do que nunca, uma farsa
Concentração junto ao Conselho de Ministros: “Melhorar
condições de trabalho, combater abusos e ilegalidades. Quebrar
o bloqueio negocial!”
Vacinação dos professores e outro pessoal das escolas: Apesar
dos recordes batidos, há muitos que estão a ficar para trás
MÍDIA OFICIAL
CÂMARA FEDERAL
Vídeo: Debate: Recomposição de recursos do FNDC

