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DE 24 A 28 DE MAIO
MÍDIA INSTITUCIONAL
ADUNICAMP
Estão abertas as inscrições de candidaturas para a Eleição
Complementar do CR da ADunicamp
EDITAL DE CONVOCAÇÃO | Eleição Complementar para o CR da
ADunicamp
CONVOCATÓRIA | ASSEMBLEIA DE DOCENTES (02/06)
ELEIÇÕES PARA O CONSU DA UNICAMP – 2021 | LIVE com candidatas
e candidatos da bancada geral
Moções aprovadas pelo CR da ADunicamp em 26 de maio de 2021
STU
Moção do Fórum das Seis em defesa da livre expressão
Propostas do Fórum das Seis à LDO 2022
Educação ameaçada: UERJ Resiste
SINTUNESP
Fórum indaga reitores sobre iniciativas na LDO 2022 e alerta
para exigências “descabidas” e com “viés ideológico”
ANDES-SN
29M: Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro e Mourão
CCJ da Câmara aprova Reforma Administrativa
MPF questiona governo federal sobre eventual assédio na

aplicação de manual de conduta
Câmara dos Deputados aprova MP 1031 que viabiliza privatização
da Eletrobras
Deputado bolsonarista protocola projeto que extingue a UERJ
ADUSP
Entidade ambiental entra na Justiça contra desmonte dos
institutos de pesquisa promovido por Doria
Além de exigir “vacina, pão, saúde e educação”, Dia Nacional
de Luta propôs “Fora Bolsonaro e Mourão”
ANDIFES
UFES passa sufoco em proporção semelhante ao das universidades
do país – Por Paulo Vargas
Não seremos servos do absurdo – Por João Carlos Salles
Quem quer parar as universidades federais? – Vários autores
ANPG
#29M: A voz das ruas em defesa da Educação e da Ciência
Ciência e divulgação científica em benefício da coletividade
JORNAL DA CIÊNCIA
Fuga de talentos afeta saúde e inovação e põe em risco
capacidade de recuperação econômica
Conheça os candidatos às Secretarias Regionais da SBPC para o
biênio 2021-2023
Conheça os candidatos ao Conselho da SBPC para o quadriênio
2021-2025
Paulo Freire rumo ao centenário: presente na Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência
MOVIMENTO PELA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PÚBLICA
Cortes no orçamento impediriam universidades federais de
retomar as aulas presenciais se a pandemia acabasse hoje

MÍDIA
CARTA CAMPINAS
‘PEC do Queiroz’ acaba com carreira de servidor público e
facilita cargos de rachadinha
CARTA CAPITAL
Governo Bolsonaro tenta emplacar o homeschooling. Entenda o
que está em jogo
CPI já reuniu elementos para responsabilizar Bolsonaro, diz
senador Contarato
Revista de Literatura Contemporânea da UNB deixa de circular
REVISTA FÓRUM
O autoritarismo do “Escola Sem Partido” e a doutrinação dos
outros – Por Elika Takimoto
JORNAL GGN
A privatização da Eletrobras será o golpe do século, por Luis
Nassif
REDE BRASIL ATUAL
Universidades federais pedem ajuda a estados para manter
pesquisas por vacinas
BRASIL 247

#29M: já são 186 atos contra Bolsonaro confirmados
movimentos indicam medidas de precaução (veja)

e

ESQUERDA DIÁRIO
Mais ataques à educação: deputadas bolsonaristas querem
aprovar o ensino domiciliar
“Era só uma manhã de um professor” – relato de um professor de
SP
Deputado bolsonarista cria projeto ridículo com a tentativa de
“extinguir a UERJ”
Pelo Fora Bolsonaro e Mourão: vem com a Faísca e o Nossa
Classe em Campinas no dia 29
Carta de uma educadora em greve pela vida há 105 dias na
cidade de São Paulo
DIPLOMATIQUE
A luta pedagógica dos profissionais da educação no Rio de
Janeiro
THE INTERCEPT
‘A cruzada de Viktor Orbán contra George Soros custou a minha
universidade’
PIAUÍ
A

Fiocruz na mira do bolsonarismo

UOL
Afya faz acordo de R$700 mi para compra da Unigranrio
Sakamoto: Diretor do Butantan reforça que Bolsonaro sabotou
vacinação no Brasil
Indicados para conselho do Inep não têm experiência em

educação básica
MEC quer facilitar regulamentação de empresas de ensino
superior
Greve: Sem sucesso em
interlocução com Nunes

negociação,

professores

tentam

Diretor de área responsável pelo Enem deixa cargo no Inep
Estamos em um 2020 parte 2, diz estudante, após semestre
perdido na escola
Por falta de verba, UFRJ não deve retomar aulas presenciais em
2021
Negros são menos de 10% dos alunos nas 20 top escolas privadas
do Brasil
Mais de 300 entidades assinam manifesto contra projetos de
homeschooling
G1
Ministro da Educação defende menor regulamentação no ensino
superior privado: ‘MEC se transformou em cartório’
‘Enem atual é ultrapassado e deve ser revisto’, diz presidente
do Conselho Nacional de Educação
Deputado propõe extinção da UERJ, mas Assembleia descarta:
‘Enquanto eu for presidente, não vota’
Unicamp prevê cortar déficit em revisão de orçamento, mas
mantém alerta de gastos
Em post que viralizou, professor reflete sobre própria apatia
na pandemia e diz que se sentiu um ‘lixo’ ao ver salas vazias
UFSCar não tem orçamento para retorno das aulas presenciais em
2021, diz reitora

Prefeito de NY anuncia aulas apenas presenciais nas escolas
públicas a partir do outono
Secretaria Municipal de Educação exonera direção da Escola
Cívico-Militar no Rio após denúncia de aglomeração e
‘doutrinação’; VÍDEO
FOLHA DE S. PAULO
Ministro da Educação defende menor regulação do ensino
superior privado
Escolas públicas continuam sem aula presencial em 14 estados e
no DF
Governo demite militar responsável pela organização do Enem
Professores de Salvador vão perder dois terços do salário se
fizerem home office
Biden planeja maior orçamento desde a 2ª Guerra Mundial para
tornar EUA mais competitivo
ESTADÃO
Fuga de talentos afeta saúde e inovação e põe em risco
capacidade de recuperação econômica
Responsável pela realização do exame no MEC é exonerado
PODER 360
Governo envia projeto para abrir crédito de R$ 19 bi para
setor científico
BBC
Ao menos 85 cidades têm protestos marcados contra Bolsonaro no
dia 29 de maio
Escola gera polêmica ao retocar ‘por pudor’ fotos de 80 alunas
nos EUA

SUPER ABRIL
A ciência brasileira pede socorro
EL PAÍS
Butantan poderia ter ofertado o dobro de vacinas até maio sem
boicote do Governo
CONGRESSO EM FOCO
Oposição convoca atos de protesto contra Bolsonaro em 85
cidades
MÍDIA INTERNACIONAL
NEA
We Need to Teach the Truth About Systemic Racism, Say
Educators
NYSUT
NYSUT statement on fall school reopening
AFT
Student debt: Personal stories and national solutions
THE NEW YORK TIMES
New York’s latest vaccination incentive:
scholarship to a public state college

a

full-ride

Education BriefingShould Every Student Move Up to the Next
Grade?
Community College Should Be More Than Just Free
States and cities across the U.S. debate the future of online
learning
THE GUARDIAN

England’s £11bn school repair bill goes back to Michael Gove
cuts
Repair bill for schools in England doubles to over £11bn,
finds survey
Ministers urged to release data on Covid variants in English
schools
SCIENCE MAG
Academic bullying is too often ignored. Here are some targets’
stories
PUBLICO
Escolas querem mais autonomia para contratar docentes. Governo
dá prioridade às mais desfavorecidas
FENPROF
Concentração junto ao Conselho de Ministros “Por uma carreira
valorizada! Condição essencial para um país com futuro!”
MÍDIA OFICIAL
SENADO
Auxílio para internet em escolas públicas é um dos 18 vetos na
pauta do Congresso

