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Convocatória | Assembleia de Docentes, dia 23/06 (quartafeira)
Fórum das Seis indica rodada de assembleias de base e
paralisação em 15/7, dia da próxima negociação com os reitores
Reforma administrativa é a “PEC dos negócios particulares”,
denuncia especialista em dívida pública
Rede de Afeto da ADunicamp – Participe!
Golpistas continuam enviando cartas a docentes, com falsos
valores a serem recebidos
ADunicamp Live: Reforma Administrativa e seus Impactos para a
Sociedade e Docentes
ANDES-SN
Em 19 de junho, todas e todos às ruas em defesa da vida!
ADUSP
Deliberações da Assembleia Geral da Adusp de 15 de junho de
2021
Fórum das Seis indica rodada de assembleias de base e
paralisação em 15/7, dia da próxima negociação com os reitores
ANPG
AMPLIAR A VACINAÇÃO PARA SALVAR OS BRASILEIROS E FORTALECER A
CIÊNCIA

CONEXÃO UFRJ
Ciência (e a vacina) brasileira em risco
CONFIES
Entidades científicas e tecnológicas pedem aumento da cota de
importação do CNPq
Pesquisas sobre Covid-19 no Brasil são afetadas com fim da
cota de isenção para importação de insumos
CNTE
Mais de 400 entidades de educação assinam manifesto contra
ensino domiciliar
CNTE lança Frente Social pela Subvinculação dos Recursos dos
Precatórios do FUNDEF
Metade do funcionalismo público do país ganha menos de R$ 3
mil, revela estudo
IHU UNISINOS
Nem absoluta, nem relativa. Ciência, humana e credível
JORNAL DA USP
Dados mostram que ciência brasileira é resiliente, mas está no
limite
JORNAL DA CIÊNCIA
Vacina pouca, ricos tomam primeiro
A sombra do negacionismo
SBPC lança “Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade” na
próxima semana
Como o negacionismo científico dificultou a campanha de

vacinação contra a covid-19 no Brasil
MÍDIA
CARTA CAMPINAS
Rede Carta entrevista Wagner Romão, professor de Ciência
Política da Unicamp
CARTA CAPITAL
Governo sabia de ineficácia da cloroquina desde agosto
CGU determina arquivamento de processo contra reitor eleito e
não empossado no IFSC
BRASIL DE FATO
Desigualdade no acesso à internet criou “elite estudantil” no
Brasil da pandemia
19J: mais de 200 cidades já confirmam manifestações contra
Bolsonaro
Brasil deve enfrentar crise climática sem supercomputador por
falta de recursos
Brasil reduz investimento em ciência e fica abaixo da média
global, aponta Unesco
Universidades federais só têm recursos garantidos para cerca
de 3 meses funcionando
BRASIL 247
Nicolelis diz que Brasil passará Estados Unidos e será o país
com mais mortos por Covid-19 no mundo
Governo brasileiro foi informado pela OMS desde agosto que
cloroquina é remédio ineficaz contra a Covid
Foi um tiro na energia do Brasil, diz Fernando Brito após

Senado aprovar a privatização da Eletrobras
Mercadante fará apelo à Embaixada da França para liberar
entrada de estudantes brasileiros
Saiba como cada senador votou na privatização da Eletrobrás
VIOMUNDO
Militar que acusou Haddad por kit gay é condenado a 12 anos
por distribuir pornografia infantil
Zarattini, sobre a Eletrobras: “Muita gente vai pra cadeia”
por causa de privatização criminosa
ESQUERDA DIÁRIO
Em defesa das vagas no Vestibular Indígena na FCM – Unicamp,
contra o racismo!
Doria quer ampliar volta insegura às aulas presenciais em
agosto
“Nós não vamos aceitar que calem o orgulho LGBT nas escolas”
diz professora de Campinas
VERMELHO
São Paulo lança programa para combater “pobreza menstrual”
Quatro em dez alunos pensaram em parar os estudos devido à
pandemia
Pesquisa mostra desigualdade no acesso a internet entre alunos
JORNALISTAS LIVRES
408 atos “Fora, Bolsonaro” no dia 19 de junho; veja a lista
THE INTERCEPT
YouTube botou verba pública em canais que mentiram sobre

tratamento precoce – e o governo federal permitiu
OUTRAS PALAVRAS
Em marcha, a Educação uberizada
UOL
Leonardo Queiroz, da Kroton: “Ensino a distância democratiza a
educação”
Infectologistas questionam plano de ampliação das aulas
presenciais em SP
Rossieli anuncia 3 milhões de testes para profissionais de
educação de SP
SP anuncia ampliação de aulas presenciais em agosto e 3
milhões de testes
Aluno criticado por sugerir trabalho com tema LGBT em escola
recebe apoio
Quatro em dez alunos pensaram em parar os estudos devido à
pandemia
Aluno sugere trabalho com tema LGBT e é rechaçado; família
denuncia
‘Governo não aprendeu nada’: pesquisador alerta sobre ciência
na pandemia
Pesquisa: Maioria dos jovens prefere voltar à aula presencial
após pandemia
G1
Estudantes assistem aos vídeos dos professores na velocidade
2x para encurtar aula
Pastor e tenente do exército passam a compor Conselho
Consultivo do Inep

Governo promulga lei que garante internet gratuita a alunos e
professores de escola pública
CPI anuncia hoje testemunhas que vão virar investigadas; veja
lista
Família de adolescente que fez ‘homeschooling’ desiste de
processo para vaga na USP
Por causa da Covid, bolsistas brasileiros são impedidos de
estudar na França; indianos obtiveram permissão para viajar
Quase 10 milhões de estudantes estão em escolas públicas sem
condições básicas de infraestrutura, aponta estudo
Com cortes, UFSCar faz campanha emergencial de doação para
pagar bolsas assistenciais de alunos
Cresce percentual de jovens que pensaram em parar de estudar
na pandemia, aponta pesquisa
Professores

da

Uece

depõem

na

PF

após

intimação

para

esclarecerem ‘práticas antifascistas’
FOLHA DE S. PAULO
Poupar Bolsonaro do impeachment cria riscos para instituições,
diz pesquisador
MEC ignora área técnica e quer criar ‘tribunal ideológico’ do
Enem
Com mensalidade de R$ 10 mil, Avenues SP lançará ensino 100%
online mesmo sem pandemia
Após cortes, universidades federais reduzem auxílios a alunos
vulneráveis e adiam retorno presencial
MEC nomeia pastor e deputado militar para conselho do Inep
ESTADÃO

TCU investigará gestão Bolsonaro por bloqueio de R$ 5 bilhões
de verbas da ciência e tecnologia
O GLOBO
‘Vamos passar os EUA em mortes por Covid apesar de termos
população menor’, prevê Miguel Nicolelis
EL PAÍS
PODCAST | Nicolelis: “Chegamos a 500.000 mortos e estamos
permitindo que a terceira onda seja acelerada”
Professoras driblam apagão educativo causado pela pandemia
para dar novo sentido à escola pública
Nova York comemora o fim da pandemia levantando as últimas
restrições em vigor
BBC
Voto na esquerda migrou da baixa renda para mais escolarizados
e dividiu elites, diz Piketty
DOM TOTAL
Europa decreta apartheid contra países pobres
TECMUNDO
Supercomputador do Inpe será desligado, afetando previsões do
clima
MÍDIA INTERNACIONAL
NEA
Educators Ready for Fall, But a Teacher Shortage Looms
THE NEW YORK TIMES
Scholarly Groups Condemn Laws Limiting Teaching on Race

THE NATION
Computer Screens and Pieces of Paper
Why Are There Cops in Schools?
THE HECHINGER REPORT
Should rich families be allowed to fundraise a better public
school education for their kids?
NEU
Coronavirus: advice for safe opening
THE GUARDIAN
The ‘catch-up plan’ for schools needs to start with the
Department for Education
School leaders in England reject catchup national tutoring
programme
PUBLICO
Para recuperar aprendizagens, escolas precisam de verbas e
pessoal, diz FNE
FENPROF
Escola+ exige -alunos nas turmas e +respeito pelos
professoresConcursos de professores confirmam: Governo aposta
na precariedade; rejuvenescimento fica, de novo, adiado

