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Professores das federais aprovam fim da greve entre 13 e 16 de outubro 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-10/professores-das-fed 
erais-aprovam-saida-da-greve-entre-13-e-16-de-outubro 
 
Professores da Unifap decidem sobre fim da greve em assembleia no dia 14 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/10/professores-da-unifap-decidem-s 
obre-fim-da-greve-em-assembleia-no-dia-14.htmlhttp://g1.globo.com/ap/amapa/n 
oticia/2015/10/professores-da-unifap-decidem-sobre-fim-da-greve-em-assemblei 
a-no-dia-14.html 
 
Professores aprovam proposta de saída da greve na UFRR, diz sindicato 
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/10/professores-aprovam-proposta- 
de-saida-da-greve-na-ufrr-diz-sindicato.html 
 
Após 131 dias, professores da UFT decidem terminar greve no TO 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/10/apos-131-dias-professores-d 
a-uft-decidem-terminar-greve-no.html 
 
Professores da UFPI decidem por fim à greve, mas sem data para retorno 
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/10/professores-da-ufpi-decidem-por 
-fim-greve.html 
 
Após mais de 4 meses, professores da Ufac decidem encerrar greve 
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2015/10/apos-mais-de-4-meses-professores 
-da-ufac-decidem-encerrar-greve.html 
 
Professores da UFJF, Colégio João XXIII e IF Sudeste encerram greve 
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2015/10/professores-da-ufjf-cole 
gio-joao-xxiii-e-if-sudeste-encerram-greve.html 
 
Mercadante pede 'mais com menos' e diz que priorizará plano de educação 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/10/mercadante-pede-mais-com-menos- 
e-diz-que-plano-de-educacao-e-prioridade.html 
 
Após 132 dias professores do IFPI decidem por fim a greve 
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/10/apos-132-dias-professores-do-if 
pi-decidem-por-fim-greve.html 
 
Assembleia decide terminar greve da Universidade Federal do Ceará 
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/10/assembleia-decide-terminar-greve-d 
a-universidade-federal-do-ceara.html 
 
Após assembleia, professores da UFPA decidem suspender greve 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/10/apos-assembleia-professores-da-u 
fpa-decidem-suspender-greve.html 
 
Professores e servidores administrativos da UFLA encerram greve 
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2015/10/07/internas_educ 
acao,695632/professores-e-servidores-administrativos-da-ufla-enceram-greve.s 
html 
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Após 132 dias, docentes encerram greve na UFPB 
http://www.maispb.com.br/129456/apos-132-dias-professores-encerram-greve-na- 
ufpb.html 
 
Docentes podem definir hoje fim de paralisação em assembleia geral 
http://www.msnoticias.com.br/editorias/geral-ms-noticias/docentes-podem-defi 
nir-hoje-fim-de-paralisacao-em-assembleia-geral/62806/ 
 
Greve nas universidades: Ufam esclarece sobre calendário acadêmico 
http://radios.ebc.com.br/reporter-solimoes/edicao/2015-10/proeg-da-ufam-escl 
arece-sobre-calendario-academico 
 
Janine se despede do MEC citando greve, pressão e dados preocupantes 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/10/janine-se-despede-do-mec-citand 
o-greve-pressao-e-dados-preocupantes.html 
 
Professores da Ufba mantêm greve em nova assembleia em Salvador 
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/professores-da-ufba-mantem-greve-e 
m-nova-assembleia-em-salvador.html 
 
Após assembleia, professores da UFPB decidem encerrar greve 
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/10/apos-assembleia-docentes-da-u 
fpb-decidem-encerrar-greve-nesta-terca.html 
 
Em assembleia, professores da UFRB decidem voltar ao trabalho 
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/em-assembleia-professores-da-ufrb- 
decidem-voltar-ao-trabalho.html 
 
Professores do Ifpi se reúnem nesta quarta para definir rumos da greve 
http://www.portalodia.com/noticias/piaui/professores-do-ifpi-se-reunem-nesta 
-quarta-para-definir-rumos-da-greve-249334.html 
 
Professores da Ufba decidem manter greve 
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1717489-docentes-da-ufba-de 
cidem-manter-greve-que-ja-dura-130-dias 
 
Docentes da UFPI decidem pelo fim ou não da greve 
http://www.meionorte.com/noticias/docentes-da-ufpi-decidem-pelo-fim-ou-nao-d 
a-greve-279971 
 
'Missão de Mercadante é privatizar educação' 
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FPolitica%2F-Missao-de-Mercadante-e-p 
rivatizar-educacao-%2F4%2F34664 
 
Janine se despede do MEC citando greve, pressão e dados preocupantes 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/10/janine-se-despede-do-mec-citand 
o-greve-pressao-e-dados-preocupantes.html 
 
Greve da Ufba pode chegar ao fim nesta terça-feira (6) 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/greve-da-ufba-pode-chegar-a 
o-fim-nesta-terca-feira-6/?cHash=4ee118cba52a0df4287df75424bc9a79 
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Ato em frente ao MEC termina em confusão com a polícia 
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/ato-em-frente-ao-mec-termina-em-confu 
sao-com-policia 
 
Homem é detido por pichar prédio do MEC; PM usa spray para conter grupo 
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/10/homem-e-detido-por-pich 
ar-predio-do-mec-pm-usa-spray-para-conter-grupo.html 
 
Manifestação em frente ao MEC termina em confusão com a polícia 
http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-10-05/manifestacao-em-frente-ao-me 
c-termina-em-confusao-com-a-policia.html 
 
Após quatro meses, professores da UFF encerram greve 
http://noticias.terra.com.br/educacao/rj-professores-da-uff-retomam-atividad 
es-apos-quatro-meses-em-greve,bac17c4338b6d1ea2eec897a1d7fcda7dmqt6iab.html 
 
Professores da UFF retomam atividades após quatro meses em greve 
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/professores-da-uff-retomam-atividades 
-apos-quatro-meses-em-greve 
 
Greve dos servidores federais: opção entre educação pública ou privada é o dilema do futuro 
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article 
&id=11139%3A2015-10-06-00-13-12&catid=72%3Aimagens-rolantes 
 
Após o fim da greve, alunos da UFG voltam às aulas em Goiânia 
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/10/apos-o-fim-da-greve-alunos-da-ufg- 
voltam-aulas-em-goiania.html 
 
Greve da UFPB deve acabar nesta terça; aulas retornam após feriado 
http://www.paraiba.com.br/2015/10/05/73342-greve-da-ufpb-deve-acabar-nesta-t 
erca-aulas-retornam-apos-o-feriado 
 
Homem é detido por pichar prédio do MEC; PM usa spray para conter grupo 
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/10/homem-e-detido-por-pich 
ar-predio-do-mec-pm-usa-spray-para-conter-grupo.html?utm_source=facebook&utm 
_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar 
 
Greve nas Universidades: resistência e defesa da educação pública 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2015/10/05/noticiasjornalopiniao,3 
514345/greve-nas-universidades-resistencia-e-defesa-da-educacao-publica.shtm 
l#.VhK_MA5a8yg.facebook 
 
Professores da UFS permanecem em greve 
http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=178211 
 
5 atos da "Pátria Educadora" que trabalham contra a Educação 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/5-atitudes-da-patria-educadora-que 
-foram-contra-a-educacao 
 
Entidades esperam reversão de cortes com Mercadante no MEC 
http://www.m.vermelho.org.br/noticia/271011-8 
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Com 129 dias, greve da UFMT é a maior da história da instituição http://g1.globo.com/mato-
grosso/noticia/2015/10/com-129-dias-greve-da-ufmt-e 
-maior-da-historia-da-instituicao.html 
 
Greve dos docentes da UFMT bate recorde de 2012 e completa 125 dias 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/475777/greve-dos-docentes-da-ufmt-bate-r 
ecorde-de-2012-e-completa-125-dias.html 
 
UFGD: hora de voltar às aulas 
http://www.progresso.com.br/opiniao/geraldo-resende/ufgd-hora-de-voltar-as-a 
ulas 
 
Há 124 dias parados, professores da UFMT decidem permanecer em greve 
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/ha-124-dias-parados-professo 
res-da-ufmt-decidem-permanecer-em-greve.html 
 
No AM, proposta de saída da greve é aprovada por professores da Ufam 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/10/no-am-proposta-de-saida-da-g 
reve-e-aprovada-por-professores-da-ufam.html 
 
Mesmo em greve, Ufba está entre as melhores do mundo 
http://www.tribunadabahia.com.br/2015/10/02/mesmo-em-greve-ufba-esta-entre-a 
s-melhores-do-mundo 
 
Greve UFS: docentes farão assembleia para decidir rumos 
http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=178142 
 
Greve dos docentes da UFMT bate recorde de 2012 e completa 125 dias 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/475777/greve-dos-docentes-da-ufmt-bate-r 
ecorde-de-2012-e-completa-125-dias.html 
 
MEC é o ministério com mais trocas no governo Dilma 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/mec-e-o-ministerio-com-mais-trocas 
-no-governo-dilma 
 
Greve da UFMT completa 128 dias e torna-se a maior da história 
http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&cid=244228 
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