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Data-base 2021 | Cruesp usa LC 173 para justificar arrocho,
mas avança com formação de GT para definir plano de
recuperação de perdas e valorização nos níveis iniciais
Vitória! Julgada improcedente ação proposta pelo MP/SP que
visava demitir docentes do COTUCA
ADunicamp Solidária | Entidade realiza doação de poltronas de
descanso para equipes do Caism
STU
Cruesp usa LC 173 para justificar arrocho, mas avança com
formação de GT para definir plano de recuperação de perdas e
valorização nos níveis iniciais
Boletim Fórum das Seis: Arrecadação em alta e queda nos custos
permitem que universidades reponham perdas por arrocho
Boletim do STU: Dia 16 tem assembleia sobre as pautas conjunta
e específica
ANDES-SN
12º Conad Extraordinário do ANDES-SN acontecerá no mês de
julho
Outdoors do Sindunifesspa SSind. com “Fora Bolsonaro” são
destruídos em Marabá (PA)
Servidores fazem ato em Brasília e entregam abaixo-assinado ao
presidente da Câmara

Lira institui comissão
administrativa
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para

analisar

reforma

ADUSP
Mobilização em torno da saúde mental aglutina frente em defesa
da democracia e da solidariedade na USP
“Quantas vidas mais perderemos?”, questionam docentes negros e
negras da USP após morte de jovem no Crusp
Chega de arrocho salarial! Assembleia da Adusp mantém
indicativo de greve e conclama plenária conjunta dos 3 setores
Em ofício ao reitor, 28 centros acadêmicos e duas associações
de pós-graduandos exigem contratação imediata de docentes
efetivos
ANDIFES
Andifes realiza seminário “Ações Afirmativas: Avaliar Para
Avançar”
CONFIES
Contagem regressiva para I Encontro Norte das Fundações de
Apoio à pesquisa
CNTE
Vitória: Senado adia votação de projeto que prevê retorno das
aulas presenciais
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova o PL
3262/19
Centrais convocam mobilização para 18 de junho e apoiam ‘fora,
Bolsonaro’ no dia 19
ANPED
Voucher na Educação Infantil e a precarização da política de

acesso | GT 07
JORNAL DA CIÊNCIA
Um ano de luta e luto: veja como se somar à 2ª Marcha pela
Vida
Pazuello ofereceu para a OMS ‘conhecimento’ sobre tratamento
precoce, mostram telegramas do Itamaraty
MÍDIA
CARTA CAMPINAS
Bons cientistas não aceitam trabalhar no governo para não
sujar o nome, diz médico na CPI
CARTA CAPITAL
Polícia Federal questiona professores universitários por ‘ação
antifascista’
‘Não podemos permitir que negacionistas ocupem posição de
poder’
JORNAL GGN
Bolsonaristas fazem manobra na CCJ para aprovar PL que
legaliza a escola em casa
Ministro da Educação diz que “abriu mão” de ver as questões do
Enem 2021
A vacinação dos professores na pandemia: dois pesos e duas
medidas, por Natalia Fingermann e Daniel Rei Coronato
BRASIL DE FATO
Deputados aprovam “homeschooling” e RS poderá ser 1º estado a
autorizar modalidade
Movimentos preparam novo ato por vacina e contra Bolsonaro no

dia 19 de junho
BRASIL 247
Natalia Pasternak destrói genocida Bolsonaro na CPI e diz que
seu negacionismo mata milhares de brasileiros
A MP 13.415/2017 é um tiro de misericórdia na Educação
CPI deve mandar representante aos EUA para ouvir Arthur
Weintraub, que montou o lobby pró-cloroquina
ESQUERDA DIÁRIO
Professores e estudantes da UECE são intimados a depôr na PF
com acusação de antifascismo
Apeoesp chama paralisação dia 18: para acontecer é preciso
assembleia e organização pela base
THE INTERCEPT
O negacionismo como estratégia: como o trio governista opera
para tentar esvaziar a CPI da Covid
DIPLOMATIQUE
A reforma administrativa vai reduzir a desigualdade no Brasil?
UOL
Governo Bolsonaro falha em garantir escola para mais de 5
milhões de alunos
Justiça libera aula presencial na rede estadual de MG;
reinício será dia 21
Senado pauta projeto para manter escolas abertas, mas polêmica
adia votação
Homeschooling: Kicis avança, mas governo deve priorizar
projeto de Canziani

MIT vence o ranking QS 2022 de melhores universidades do mundo
Ministro da Educação erra resposta de pergunta do Enem ao
criticar exame
CCJ cancela reunião para votar homeschooling e Estatuto do
Índio
Ministro da Educação muda o tom e diz que não vai ver questões
do Enem
SP antecipa vacinação de profissionais da educação de 18 a 44
anos para 6ª
Bia Kicis cria disputa para aprovar homeschooling e pode
afetar 40 milhões
Unicamp modifica datas do Vestibular 2022 mais uma vez
Ensino superior privado tem queda de 8,9% em matrículas, diz
pesquisa
Bia Kicis e bolsonaristas do PSL manobram para aprovar
educação domiciliar
Greve de professores que durou quase 120 dias é suspensa em
São Paulo
“Ninguém tem vontade de ajudar um país que não quer se ajudar”
G1
PandemiaHuman Rights Watch e Todos pela Educação divulgam
medidas contra prejuízos à educação brasileira
Pasternak diz que cloroquina ‘só não foi testada em emas’
Homeschooling: texto que impede processar pais por abandono
intelectual avança na Câmara
Governo promulga lei que garante internet gratuita a alunos e
professores de escola pública

Ministro da Educação atribui ‘dificuldade extra’ no orçamento
a decisão do Congresso; cortes são ‘opção política’, dizem
deputados
Ministro da Educação diz que ‘abriu mão’ de ver questões do
Enem 2021: ‘De maneira alguma eu terei acesso’
USP cai em ranking internacional de universidades, mas Brasil
aumenta participação em lista
USP tem maioria de alunos que vieram de escolas públicas pela
primeira vez na história
App para acompanhar e prevenir Covid-19 em instituições de
ensino terá projeto-piloto na Unicamp em julho
Ensino superior privado teve queda de 8,9% nas matrículas de
cursos presenciais, indica pesquisa
Veto de Bolsonaro derrubado: lei de internet gratuita a alunos
e professores tenta aliviar defasagem da escola pública no
mundo digital
89,5% das escolas não voltaram às aulas presenciais no ano
letivo de 2020, aponta Censo Escolar
FOLHA DE S. PAULO
Avança na Câmara texto que exclui ensino domiciliar de crime
de abandono intelectual
Milton Ribeiro diz que foi ele quem mandou enviar denúncia
sobre fraude no Enade à PF
Ministro da Educação recua e diz que desistiu de olhar as
questões do Enem antes do exame
Governo de SP antecipa vacinação dos professores e diz que
ampliará ensino presencial
Bolsonaristas tentam mudar definição de abandono intelectual

antes de regulamentar homeschooling
Dobra o número de universidades brasileiras entre as melhores
do mundo, mas nenhuma entra no top 100
USP tem maioria de novos alunos vindos da escola pública
MP para privatizar Eletrobras desagrada setores da indústria e
energia às vésperas da votação
ESTADÃO
CPI da Covid convoca juristas para levantar crimes de
Bolsonaro na pandemia
Governo de São Paulo quer acelerar volta das aulas presenciais
no segundo semestre
Matrículas em cursos a distância no ensino superior particular
crescem 9,8% no 1º semestre de 2021
Professores da rede municipal de São Paulo encerram greve após
117 dias
VALOR
FGV Social: Com pandemia, cai satisfação de jovem brasileiro
com sistema educacional
MÍDIA INTERNACIONAL
NEA
Will the Pandemic Change Homework Forever?
THE NEW YORK TIMES
Education BriefingThe State of Schools as the Pandemic Wanes
Guest EssayWe Must Fully Reopen Schools This Fall. Here’s How
NEU

Reintroduce face coverings
Ofsted Review of Sexual Abuse in Schools and Colleges
THE GUARDIAN
Ministers warned of further disruption in English schools as
Covid variant spreads
Graduates face highest unemployment rate since austerity era –
report
Students in England call for 30% Covid discount on tuition
fees
Kathleen Stock: taboo around gender identity has chilling
effect on academics
TIMES HIGHER EDUCATION
Is there a catch to the UK’s £22 billion science spending
pledge?
Elite journals under scrutiny over role in Wuhan lab leak
debate
FENPROF
Agência manterá contacto e acompanhará problemas abordados
Professores fora do processo de vacinação?!
MÍDIA OFICIAL
SENADO
Nova lei inclui combate à violência contra a mulher no
currículo escolar
Promulgada lei que garante R$ 3,5 bi para internet de aluno e
professor da rede pública

Projeto que retoma aulas presenciais na pandemia terá mais
debate
CPI quebra sigilo de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e
‘gabinete paralelo’
Aprovada no Senado, Política de Inovação Educação Conectada
segue para sanção

