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MANIFESTO CONTRA O CORTE DE 92% NOS RECURSOS PARA PESQUISA
Os desafios de ser professor no Brasil
PODCAST ADunicamp | #Episódio 01 | A Data-base 2021 não
acabou!
ADunicamp oferece assessoria gratuita para docentes
aposentados que ainda não tiveram suas aposentadorias
homologadas pelo Tribunal de Contas do Estado
ANDES-SN
15 de outubro: Dia das professoras e dos professores
13º Conad Extraordinário do ANDES-SN ocorre sexta (15) e
sábado (16)
ANDES-SN conclama seções sindicais a manter mobilização contra
PEC 32 nas próximas semanas
A pedido de Guedes, Congresso Nacional retira quase toda verba
da Ciência e Tecnologia
SINTUNESP
Presidente Prudente – Sintunesp e Adunesp falam em audiência
pública do orçamento estadual de 2022, criticam isenções
fiscais e reivindicam mais recursos
ADUSP
Votação do PLC 26, a “minirreforma administrativa” de Doria, é

adiada novamente na Alesp
Em carta a alunos e alunas no retorno presencial, reitor adota
tom ufanista e diz que “não adianta lamentar o passado”
Liminar contra arbitrariedades do sistema de avaliação da
Capes provoca reação “patriótica” do Cruesp, Proifes e até da
ANPG
JORNAL DA USP
USP é a universidade com os melhores cientistas da América
Latina
ANPG
Alteração da data de paralisação dos pós-graduandos
SBF
A SBF se manifesta contra mais um passo na direção do desmonte
da ciência brasileira
ABC
Qual o impacto dos cortes em C&T e Educação para o Brasil e,
em particular, para a Amazônia?
SBPC convoca Mobilização em defesa da ciência brasileira
Acadêmico é proposto pela OMS para buscar origem do vírus
JORNAL DA CIÊNCIA
Veja a programação da “Mobilização em Defesa da Ciência” e
participe!
“Mobilização em Defesa da Ciência” reúne entidades acadêmicas
e científicas
Mais de 60 entidades científicas subscrevem nota pública que
solicita ao MCTI a revisão de ato administrativo que puniu

servidores
Entidades solicitam ao MCTI a revisão de ato administrativo
que puniu servidores
Ciência na penúria: veja os valores e projetos do CNPq
impactados com o corte no orçamento
MCTP
Manifesto contra o corte de 92% nos recursos para pesquisa
ANPG faz convocação de mobilizações em defesa da ciência
MÍDIA
CARTA CAMPINAS
Vídeo: estudantes de Campinas fazem protesto em evento com
Bolsonaro no Sirius
HORA CAMPINAS
Estado decide tornar obrigatório retorno às aulas presenciais
CARTA CAPITAL
Ministro da Educação recebe agronegócio
‘distorções no material escolar’

para

debater

Aulas presenciais serão obrigatórias no estado de SP a partir
de segunda-feira
BRASIL DE FATO
“Brasil corre risco de ter apagão científico”, diz presidente
da SBPC
Justiça pede afastamento de Sérgio Camargo da Fundação
Palmares por assédio moral
OUTRAS PALAVRAS

SBPC vê a ciência brasileira à beira do colapso
JORNAL GGN
Gastos com educação diminuíram, apesar de aumento de receita
VERMELHO
Movimento contra cortes na Ciência protesta nesta sexta (15)
Quem tem medo das cotas raciais?
Entidades médicas apoiam convocação de dirigente do CFM pela
CPI
“Brasil corre risco de ter apagão científico”, diz presidente
da SBPC
ESQUERDA DIÁRIO
Dia do professor | No país dos baixos salários, professor está
ansioso, sobrecarregado e desmotivado
DIPLOMATIQUE
Pessoas sem escolaridade têm taxa de mortalidade por covid
três vezes maior
THE INTERCEPT
A guerra do CFM contra as mulheres
UOL
O que se sabe sobre a volta obrigatória das aulas presenciais
em SP
Bolsonaro suspende obrigatoriedade de 200 dias letivos em 2021
Dez meses após lançar sistema, SP disponibilizará dados de
covid em escolas
SP anuncia volta obrigatória às aulas presenciais a partir de

segunda
25 universidades federais não têm previsão para retorno de
aula presencial
Governo não é obrigado a nomear reitor mais votado, decide STF
Com Lei de Cotas para ser revisada, parlamentares querem
excluir negros
Sakamoto: Após salvar o Brasil da covid, ciência recebe do
governo um cuspe na cara
Pontes: Corte de verbas ameaça construção do Centro Nacional
de Vacinas
G1
Dia dos professores: veja ranking com média salarial oferecida
em cada estado
Nove estados liberam retorno das aulas presenciais para todos
os alunos; veja situação pelo país
Bolsonaro sanciona lei que suspende mínimo de dias letivos
neste ano, informa Planalto
Unesco apoia volta do ensino presencial obrigatório em SP;
especialistas pedem protocolos e reforma nas escolas
Comunidade científica critica o corte milionário nas bolsas de
estudo e apoio à pesquisa
FOLHA DE S. PAULO
‘Violência de ataques bolsonaristas me fez investir em
educação digital’, diz Felipe Neto
Aulas presenciais serão obrigatórias no estado de SP a partir
de segunda (18)
Marcos Pontes diz que corte de R$ 600 mi atinge projetos

estratégicos da ciência; deputados cobram responsabilidade
‘Brasil corre risco de ter apagão científico’, diz presidente
da SBPC
Marcos Pontes diz que cortes na Ciência são equivocados e
ilógicos
Marcos Pontes diz ter pensado em deixar governo após corte de
R$ 600 mi em seu ministério
Congresso aprova corte de R$ 600 mi da Ciência a pedido do
Ministério da Economia
ESTADÃO
Maioria dos professores se orgulha da carreira; 77% se sentem
desvalorizados
Em rede social, Marcos Pontes faz críticas ao corte no
orçamento da ciência
DOM TOTAL
‘Brasil corre risco de ter apagão científico’
Retorno às aulas presenciais é seguro? Veja o que os
especialistas dizem
DW
“Brasil corre risco de ter apagão científico”
Coluna: Quem tem medo das cotas raciais?
MÍDIA INTERNACIONAL
AFT
AFT settles student debt lawsuit, wins big gains for borrowers
NY TIMES

The College Admissions Scandal: Where Some of the Defendants
Are Now
THE GUARDIAN
Academic calls on universities minister to defend her freedom
of speech
PUBLICO
Proposta de orçamento “ignora a realidade” das escolas e “não
respeita” professores, acusam sindicatos
FENPROF
FENPROF apresenta ao BE propostas para um OE que é omisso no
que respeita aos problemas da Educação, dos professores e das
escolas
PÁGINA 12
El ministro de Educación de Brasil será interrogado por sus
declaraciones homofóbicas
MÍDIA OFICIAL
SENADO
Professor universitário que decidir ampliar conhecimento
prático pode ser remunerado
Sancionada lei que prorroga mudanças no calendário escolar até
o fim de 2021

