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Adunicamp
Apagão de dados de interesse público é prática sistemática na
política de informações do governo federal
DESCASO E DESRESPEITO… ATÉ QUANDO?
Portal da Unicamp
Força-tarefa prepara Universidade para retomada de aulas
presenciais
Cortes de verbas para a ciência e exposição de crianças e
adolescentes na internet foram temas da redação do Vestibular
Unicamp 2022
Prêmio Ester Sabino para Mulheres Cientistas 2022 encerra as
inscrições no dia 30 de janeiro
Jornal da UNESP
Após dez anos da lei que instituiu cotas raciais na
universidades federais, país se prepara para optar entre
continuidade ou desmonte da política pública
SINTUNESP
Técnicos do Cruesp reconhecem viabilidade dos 20% em janeiro,
mas sinalizam posição dúbia das reitorias. É hora de
mobilização!
ADUNESP
Técnicos do Cruesp reconhecem viabilidade dos 20% em janeiro,
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Adusp
Demissão de professor da Esalq por assédio repercute na
imprensa e reforça importância da luta pelo fim da violência
contra as mulheres na USP
Reitor eleito visita HU e, sem citar números, promete
contratações e investimentos
Jornal da USP
Conhece uma mulher cientista? Indique-a para o Prêmio Ester
Sabino
Orgulho de ser USP
Ciência,

liberdade,

espaços

públicos

e

burocracias

especializadas: onde está a verdade?
As vivências de uma antropóloga negra em concursos para
lecionar em universidades públicas
Sistema de votação eletrônica é integrado aos sistemas
corporativos da USP
Livro resgata história dos 50 anos da pós-graduação em
Engenharia na Poli USP
Andes
ANDES-SN repudia intervenção de Bolsonaro na escolha de
reitora da UFG
Novas regras entram em vigor e dificultam ainda mais o acesso
à aposentadoria
Diretoria amplia prazo para envio de textos ao Caderno do 40º
Congresso do ANDES-SN

Entidades denunciam tentativa de desmonte do Programa de
Proteção de Defensoras/es de Direitos Humanos do RJ
Organizações convocam ato para marcar 10 anos do massacre do
Pinheirinho
Docentes das estaduais
reivindicações 2022

da

Bahia

protocolam

pauta

de

STU
Boletim do Fórum das Seis – 13/01/2022
DESCASO E DESRESPEITO… ATÉ QUANDO?
Equipe Técnica do Cruesp e Fórum das Seis concordam que 20% de
reajuste é viável
24 de janeiro é dia dos aposentados e aposentadas. O que temos
para comemorar?
FONASEFE discute construção de Greve Geral Unificada para
início de 2022
Nesta semana tem reunião técnica entre Fórum das Seis e CRUESP
ABC
REDUÇÃO DE DANOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
SBPC
Mestres e doutores querem ficar no País, mas não encontram
espaço
Participe! SBPC realiza painel “Fico ou Não Fico? Eis a
questão. Jovens Cientistas no Brasil de hoje”
CNTE
Combertty Rodríguez alerta para a tendência de privatização da
educação pública na América Latina

JORNAL DA CIÊNCIA
Mestres e doutores querem ficar no País, mas não encontram
espaço
Entidades divulgam nota de repúdio ao desrespeito do
presidente da República à consulta eleitoral da Universidade
Federal de Goiás
Bolsonaro nomeia terceiro nome da lista para cargo de reitora
na Universidade Federal de Goiás
Nota da Andifes em defesa da democracia e da autonomia
universitária
Dia do Fico Brasil 2022 – Jovens cientistas decidem: “Não
fico”!
Ações do governo desarticulam Capes e Inep
Fortalecimento da integridade científica
Testagem urgente: entidades científicas enviam carta ao
Ministério da Saúde e Anvisa
ABRASCO
País segue no escuro passado mais de um mês de falhas nos
sistemas de informação
Testagem urgente: entidades científicas enviam carta ao
Ministério da Saúde e Anvisa
A importância e urgência da
coronavírus e suas variantes

testagem

na

contenção

do

IHU UNISINOS
Atividades de cuidado. A uberização do trabalho pelo processo
de plataformização.
Para Ailton Krenak, falar em ‘novo normal’ é um discurso

próximo do negacionismo
Reforma trabalhista: mídia tradicional sai em defesa do
indefensável
Nossa meta para 2022. Artigo de Bernie Sanders
ANDIFES
A propósito da Universidade Federal de Goiás: Nota da Andifes
em defesa da democracia e da autonomia universitária
AGÊNCIA FAPESP
Bolsista da FAPESP é um dos vencedores do Grande Prêmio Capes
de Tese 2021
ADUnB
Variante Ômicron adia retorno presencial em três universidades
federais
SOU CIÊNCIA UNIFESP
Não devemos ajudar a chocar o ovo da serpente: o futuro das
universidades públicas
IMPRENSA
CARTA CAMPINAS
Perturbações da ‘consciência
contradição insuperável

de

classe’

e

sua

suposta

Livro relata perseguições do governo Bolsonaro e apoiadores
contra artistas e produções culturais
HORA CAMPINAS
Educação e Saúde respondem pela maioria das admissões na
Prefeitura

Projeto estimula igualdade de gênero nas ciências
Unicamp fecha 2ª fase com abstenção geral 53% maior que ano
passado
CARTA CAPITAL
No ano de seu centenário, Darcy Ribeiro ganha homenagens da
Uerj
‘Escolas abertas’ e crianças não vacinadas…
Diretor de escola infantil é exonerado após fake news
envolvendo banheiro ‘sem gênero’
BRASIL DE FATO
Bolsonaro intervém na eleição da UFG e nomeia terceira da
lista para cargo de reitora
Paraná: com casos de covid em alta, Universidade do Centro
Oeste adia retorno presencial
UFPR

exigirá

comprovante

de

vacinação

para

atividades

presenciais
Abandono da ciência e falta de investimento tiram o Brasil do
século 21
Entenda por que trabalhadores do Arquivo Nacional fizeram
protesto contra desmonte do órgão
OUTRAS PALAVRAS
Trabalho: a velha ladainha e a nova agenda
Muxima: financie a plataforma que enfrenta a evasão escolar
Trabalho: como a Espanha pode inspirar o Brasil
JORNAL GGN

Espanha dá início à recuperação dos direitos trabalhistas, por
Luis Nassif
BRASIL 247
Reforma trabalhista, um debate mais que necessário
VEJA
Menino indígena com deficiência é a 1ª criança a ser vacinada
no Brasil
Na América Latina, pensamento
profissionais da saúde

suicida

cresce

entre

No combate ao racismo, mais um passo adiante
Universidades do Rio de Janeiro suspendem aulas por gripe e
Covid-19
UOL
Ex-moradora de rua celebra aprovação em universidade no RJ:
‘Caminho certo’
Covid: SP não exigirá vacina de crianças na volta às aulas,
diz secretário
Escolas privadas não devem exigir certificado de vacinação,
pede associação
Unicamp: Direitos humanos e fake news sobre vacina são
abordados na 2ª fase
G1
Novo ensino médio: saiba quais mudanças passam a valer em 2022
Volta às aulas: escolas estaduais de SP não exigirão vacina
contra a Covid
Covid-19: Unicamp confirma retorno das aulas presenciais para

3 de março
Unicamp 2022: comissão divulga expectativas da redação na 2ª
fase
Unicamp encerra vestibular 2022 com abstenção de 13,5% na 2ª
fase; índice é o maior em três edições
Unicamp 2022: 2ª fase aborda violação a direitos na
democracia, fake news sobre vacina contra Covid-19 e desastres
naturais
UFCA contraria orientação do MEC e vai exigir passaporte da
vacina na volta às aulas
O GLOBO
Escolas particulares podem exigir
vacinadas contra a Covid-19? Entenda

que

crianças

estejam

Mídias sociais são ‘terra de ninguém’ e não são o local
adequado para fazer divulgação de ciência’, diz Natalia
Pasternak
FOLHA DE S. PAULO
Vacina em 1º menino imunizado contra Covid devolve esperança,
diz tutora
Folha estreia blog que destaca
universidades do Brasil

produção

científica

de

Onda pró-ciência barra o avanço do negacionismo no Brasil
Escola convoca pais para substituir professores que precisam
faltar por Covid no Texas
Pais que não vacinam filhos podem ser multados e até perder a
guarda
Educação vai distribuir 142 milhões de máscaras na volta às

aulas em São Paulo
Os futuros da educação
Um roteiro para a volta às aulas
Obsessão por equidade na educação
Ataques à democracia no Brasil se somam a velhos problemas de
direitos humanos, diz ONG
Novos cursos de pós-graduação miram gestão, franquias e
ecommerce
O ano da esperança de mudanças
ESTADÃO
Redução de danos na educação superior
O ensino após a pandemia: a importância da universidade na
construção do futuro
Diversidade na Educação Superior: Como obter um resultado
acadêmico pré-estabelecido com o máximo de diversidade
possível
Governo de São Paulo quer vacinar crianças de 5 a 11 anos
contra a covid-19 dentro das escolas
CNN
Escolas particulares não exigirão vacinação de crianças, diz
federação
Maior empresa de educação chinesa demite 60 mil pessoas após
reformas no setor
Mais de 67% dos inscritos faltam à prova de reaplicação do
Enem
Universidades públicas suspendem atividades presenciais por

avanço da Ômicron
DIÁRIO DE GOIÁS
Decisão de Bolsonaro causa revolta na UFG: “Desrespeito à
Universidade”
TECMUNDO
O acesso à educação no Brasil funciona?
PODER 360
Cotas nas universidades são uma conquista dos brasileiros…
REDE BRASIL ATUAL
Contradições do secretário de Educação de São Paulo, Rossieli
Soares
Volta às aulas presenciais: como enfrentar os desafios diante
da covid-19 e suas variantes
Grupo criado pelo governo transfere culpa ao trabalhador e
quer ampliar flexibilização, critica Dieese
Pesquisadores e estudantes defendem Arquivo Nacional. Para
historiadora, situação é ‘trágica’
BBC BRASIL
Por que Espanha quer rever reforma trabalhista, o mesmo que
Lula disse querer fazer no Brasil
CORREIO BRASILIENSE
Bolsonaro nomeia terceiro nome da lista tríplice para reitoria
da UFG
Rodrigo Craveiro: Não fosse a ciência
EXAME

Fernando Shayer: O novo contrato social com a educação
MIDIAMAX
Sindicatos da educação defendem passaporte da vacina em
universidades de MS
OTEMPO
O impacto da educação superior no futuro do Brasil
MIXVALE
INSS: Abertas inscrições dos cursos EAD do Programa de
Educação Previdenciária
VATICAN NEWS
O Papa: a universidade católica deve ajudar os jovens a
realizar seus sonhos e objetivos
SAGRES
“Foi um desrespeito à autonomia da Universidade”, afirma
presidente do Adufg
MÍDIA INTERNACIONAL
THE GUARDIAN
Working from home has entrenched inequality – how can we use
it to improve lives instead?
Our new year’s resolution for 2022: to rise up and fight back
FENPROF
Face às dificuldades que têm sido relatadas pelos docentes,
FENPROF vai promover inquérito nas escolas, visando elaborar
diagnóstico e construir propostas em defesa da Inclusão
NEA

Omicron Exacerbating School Staff Shortages
HECHINGER REPORT
Two ways schools can ease Covid-19’s trauma for students—and
one for teachers
WORLD SOCIALIST
Price surge slashes workers’ living standards
French teachers strike vs. COVID-19 policies
Opposition by educators and students to in-person classes
mounts as COVID-19 infections surge across US
Students, parents and educators in Germany condemn the
reckless policy of deliberate infection with coronavirus
SCIENCE
Strengthening scientific integrity
MÍDIA OFICIAL
SENADO
Internacionalização
da
educação
competitividade brasileira

pode

aumentar

a

PEC busca vincular recursos de emendas à erradicação da
pobreza
CAMARA DOS DEPUTADOS
Projeto cria política nacional de alfabetização digital das
pessoas com deficiência
Projeto torna permanente fator de ajuste sobre complementação
da União no Fundeb
Comissão de Direitos Humanos aprova avaliação obrigatória da

Lei de Cotas em 2032
GOVERNO FEDERAL
Médicos da atenção primária decidem entrar em greve em São
Paulo
CAPES
Mais de cem mil profissionais de educação capacitados

