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terça-feira

TJ-SP comunica a Unicamp sobre a liminar favorável à ADunicamp
relativa aos descontos da SPPrev em folha de pagamento

STU

Boletim: STU denuncia assédio moral sobre terceirizados do
Caism

SINTUNESP

Aprovação do PDL 22/20, contra o confsco de aposentados e
pensionistas, defesa dos serviços públicos

Vacinação para profssionais da educação inclui colégios e CCIs
da Unesp

Boletim: Sintunesp repudia ofensas
profissionais da saúde em Botucatu

ANDES – SN

racistas

contra

Dieese aponta prejuízos da reforma administrativa para a
sociedade brasileira

Prorrogado prazo para envio de artigos para edição 68 da
Universidade e Sociedade

STF determina instalação de CPI da Covid-19 no Senado Federal

ADUSP

Além de prever auxílio irrisório, programa da Pró-Reitoria de
Pesquisa de apoio
beneficiários

a

novos

docentes

terá

apenas

13

Assembleia da Adusp endossa críticas de comissão da FFLCH ao
“Estatuto de Conformidade de Condutas”

Conselho de Representantes da Adusp aprova eleições em 25, 26
e 27 de maio — e votação em formato telepresencial

Opinião: “Brevíssimo histórico do ‘Estatuto de Condutas’”

UFRJ

Reitora

da

UFRJ

é

eleita

vice-presidente

de

consórcio

americano de universidades

ANPED

Mais de dois mil pesquisadores solicitam à Capes adiamento da
avaliação quadrienal de PPGs no contexto da pandemia

Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE 2022) conta
com lançamento nesta sexta (9) e pede mobilização de
educadores

ANPG

Manifestação da Frente pela Vida ao Supremo Tribunal Federal e
ao Congresso Nacional

ABC

Entidades pedem que governo e Congresso liberem R$ 5,1 bi de
fundo científico

Carta aberta ao MCTI e ao Congresso Nacional

Academia Brasileira de Ciências em defesa das vacinas

ABC e SBPC cobram recomposição do Conselho Superior da Capes

JORNAL DA CIÊNCIA

Entidades solicitam incorporação imediata
integrais do FNDCT ao orçamento do MCTI

dos

recursos

Mais de 50 entidades endossam Manifestação da Frente pela Vida
ao STF e Congresso: união nacional para salvar vidas

SBPC e ABC solicitam informações sobre Conselho Superior da
Capes

Projeto pede suspensão dos efeitos de Portaria que impõe
censura à produção acadêmica de servidores do ICMBio

É

urgente

incluir

as

desigualdades

nos

indicadores

educacionais

TEORIA E DEBATE

Artigo: Um grito desesperado antes da destruição da educação,
da ciência, da cultura, do país

MOVIMENTO PELA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PÚBLICA

Privatização dos Correios é alvo de reação de trabalhadores e
parlamentares

CNS defende quebra de patentes das vacinas contra a Covid na
Câmara dos Deputados

MÍDIA

CARTA CAMPINAS

Vídeo: estudantes da Unicamp animam panelaço contra ato
bolsonarista em Campinas

CARTA CAPITAL

Professores têm 3 vezes mais chances de se infectar por Covid
em sala

Após decisão do STF, reitor eleito no IFSC aciona o TRF-4 para
ser empossado

Estado de SP inicia vacinação de profissionais da educação

REDE BRASIL ATUAL

Professores tiveram 192% mais risco de pegar covid-19 com
aulas presenciais em São Paulo

Com volta às aulas presenciais, Doria ainda expõe alunos e
professores, diz Apeoesp

Aulas presenciais neste momento da pandemia são ameaça à vida
de todos

Orçamento 2021: contagem regressiva para a sanção. Quem vai
assinar?

ESQUERDA DIÁRIO

Política de Doria coloca os professores estaduais em risco
iminente de contaminação

Contra a resolução da CNE que fragmenta e precariza a formação
docente

Ministro da Educação Milton Ribeiro demite presidente da Capes

Bolsistas do PET na UFRGS estão na miséria por descaso da

reitoria interventora

Entenda porque as notas de corte do SISU estão altas,
excluindo milhares das universidades

VERMELHO

Demissão de presidente da Capes preocupa gestores da pósgraduação

SP:

estudo

aponta

incidência

maior

de

covid-19

professores

1º de Maio será conjunto e defende unidade na política

Orçamento 2021 compromete o futuro da ciência brasileira

OUTRAS PALAVRAS

Humanos, demasiadamente humanos

JORNAL GGN

entre

ADUnB: Essencial é trabalhar com segurança

Reforma do Estado e Funções Públicas frente ao Desmonte
Civilizatório, por José Celso Cardoso Jr.

DIPLOMATIQUE

A vida, a saúde e a educação são mesmo consideradas essenciais
no estado de São Paulo?

Da crise da ciência à crise da razão: por que vivemos tempos
sombrios?

Os negacionistas de grife

PIAUÍ

Desenvolver vacina no Brasil é dose

UOL

Impacto da pandemia é maior sem inclusão digital, dizem
analistas

Ministério da Educação nomeia nova presidente da Capes

MEC critica base curricular e defende revisão

Câmara aprova MP que prorroga contratos na Educação e Saúde

Projeto obriga escolas a enviarem material por via eletrônica
aos alunos

Secretários criticam projeto que torna aula presencial um
serviço essencial

SP estima retorno presencial de 10 a 15% de alunos da rede
estadual

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna educação
essencial

Em São Paulo, aulas presenciais em escolas particulares têm
adesão baixa

Geração Z herda a missão de sofrer ou solucionar abismo
educacional no país

Dívida

de

R$

500

mi:

Grupo

Educação

Metodista

pedirá

recuperação judicial

Bolsonaro diz que MEC dará parecer favorável a retorno de
aulas presenciais

G1

Nova presidente da Capes coordena curso de mestrado que tirou
nota 2 e foi descredenciado pela própria Capes em 2017

Cláudia Mansani Queda de Toledo é nomeada a nova presidente da
Capes

Doria nomeia Tom Zé como novo reitor da Unicamp; posse será em
19 de abril

Conselho de secretários estaduais critica em nota projeto de
lei para incluir aulas presenciais como atividade essencial

Câmara aprova urgência para tramitação de projeto que proíbe
suspensão de aula presencial

Ex-reitor entra com ação judicial para reverter indicação de
Bolsonaro para gestão da UFRGS

Ministro da Educação anuncia exoneração do presidente da Capes

MEC anuncia Mauro Luiz Rabelo para comandar a Secretaria de
Educação Básica

Inep: servidores divulgam carta em que pedem proteção contra
‘tensões políticas’ e fim de trocas sucessivas de comando

Mensalidade mais baixa motiva busca por ensino a distância em
universidades particulares, diz pesquisa

Dossiê sobre mulheres na ciência criado por alunos de
Indaiatuba vence etapa regional de olimpíada da Fiocruz

FOLHA DE S. PAULO

Governo Bolsonaro nomeia advogada para presidir a Capes

Estudantes brasileiros podem perder 8% da renda futura, diz
FMI

Artigo: Educação encalha na lama ideológica

Segundo IBGE, 4,3 milhões de estudantes brasileiros entraram
na pandemia sem acesso à internet

Estudo com dados coletados por docentes aponta incidência
maior de Covid entre professores em SP

Governo Bolsonaro mantém pagamentos a faculdades suspeitas em
fraudes no Fies

Em carta, servidores do Inep alertam sobre riscos de nomeações
ideológicas no órgão

Milton Ribeiro faz nova mudança e demite presidente da Capes

ESTADÃO

Governo coloca na chefia da Capes reitora de universidade onde
ministro se formou

MEC

critica

base

curricular,

defende

revisão

e

quer

alfabetização já no 1º ano do fundamental

TJ-SP nega recurso de professores contra a volta às aulas

Câmara aprova urgência em projeto de lei que torna educação
presencial essencial

Em nova troca, ministro da Educação demite presidente da Capes

METROPOLIS

Diretora de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde é
exonerada

Risco de Covid cresce 192% em sala de aula; DF perdeu 84
professores

O GLOBO

Doutorado de universidade dirigida por nova presidente da
Capes tem nota mínima para funcionar

MÍDIA INTERNACIONAL

NEA

How the Pandemic Will Change the Future of Schools

Educators Step Up Demand for Racially Diverse Curriculum

AFT

New resources to help grieving students

NEW YORK TIMES

Online Schools Are Here to Stay, Even After the Pandemic

A Teacher Marched to the Capitol. When She Got Home, the Fight
Began

THE NATION

American Universities Are Buried Under a Mountain of Debt

NATURE

Biden pursues giant boost for science spending

SCIENCE

Researchers face attacks from Bolsonaro regime

THE GUARDIAN

London universities attack ‘levelling down’ plans to cut
funding

English universities despair as in-person teaching ruled out
before 17 May

UK university students struggle with stress as uncertainty
grows over return date

EDUCATION INTERNACIONAL

Global index finds most countries do not respect academic
freedom and shows signs of decline

USA: Education unions join forces to build back better
education system

PUBLICO

Há quase 75 mil estudantes do superior a receber bolsas de
acção social

Plano contra o racismo: BE ainda é o único partido a favor de

quotas no ensino superior

Plano contra o racismo: quotas para acesso ao Superior bemrecebidas por universidades e politécnicos

MÍDIA OFICIAL

MEC

Nova presidente da CAPES publica carta de intenções

SENADO

Senado confirma prorrogação de 122 contratos de pessoal no
Ministério da Educação e na ANS

