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‘Democracia em 
Vertigem’ na escola

A NetFlix oferece 
licença educacional 
para a exibição pú-
blica de alguns dos 
seus documentários, 
como “Democracia 
em Vertigem”, que vai 
representar o Brasil 
no Oscar. Para exibir 
o aclamado filme de 

Petra Costa na sua escola, acesse 
https://democraciaemvertigem.com/ 

E n e m  -  O 
primeiro Exame 
Nacional de Ensino 
Médio realizado na 
gestão Bolsonaro 
alcançou um recor-
de histórico de mais 
de 200 mil reclamações. Uma série 
nunca vista de ações judiciais cobra do 
MEC indenização aos estudantes afeta-
dos por erros na identificação e notas 
alteradas, entre outros problemas. 

Liberdade de imprensa - Sem 
sequer uma investigação, o Ministério 
Público Federal apresentou denúncia 
contra o jornalista Gleen Greenwald, do 
site The Intercept, e outras sete pessoas 
ligadas às reportagens da Vaza Jato, a 
série que expôs ao mundo as práticas 
ilegais do Judiciário brasileiro. Leia todas 
as reportagens da Vaza Jato no site 
https://theintercept.com/brasil/

Nazifascismo - O Brasil gritou: 
nazismo não! e Bolsonaro foi obri-
gado a demitir, no último dia 17, 
o Secretário Especial de Cultura, 
Roberto Alvim, que escancarou o 
nazifascismo do governo, ao copiar 
em pronuciamento oficial discurso 
do ministro de Propaganda de Hitler, 
Joseph Goebbels.  

Localizada em 
Perdizes, a Casa 
Tombada ofere-
ce desconto para 
os associados à 
APEOESP em suas 

pós-graduações sobre Arte, Cultura e 
Educação. Veja as opções de cursos 
no site www.acasatombada.com.br

Disciplinas
Educação Artística  

- A ARTE!Brasileiros está 
se tornando uma referência para arte-
-educadores com suas reportagens, 
vídeos e roteiro de exposições. Acesse 
no site https://artebrasileiros.com.br 

Inglês - A Capes e a Comissão Ful-
bright no Brasil estão selecionando 
professores de Inglês da rede pública 
para o PDPDI, o Programa de Desenvol-
vimento Profissional para Professores 
de Língua Inglesa nos EUA. Os bolsistas 
farão cursos em universidades america-
nas. Inscrições para o processo seletivo 
no site https://fulbright.org.br

Química - Estão abertas as inscrições 
para a 40ª edição da Escola de Verão 
em Química da Universidade Federal 
de São Carlos. Entre os dias 10 e 14 
de fevereiro, a Escola vai oferecer gra-
tuitamente palestras e minicursos com 
a participação de convidados interna-
cionais. As inscrições estão abertas no 
site do evento: www.evqdq.ufscar.br.

Heranças do Brasil
A exposição “He-

ranças de um Brasil 
Profundo”, inaugu-
rada no último final 
de semana no Museu 
Afro Brasil, reúne a arte de povos indí-
genas. O Museu Afro tem entrada pelo 
portão 10 do Parque do Ibirapuera.

O Projeto Guri abre 
nesta segunda-feira, 
27 de janeiro, as ins-
crições para vagas 
remanescentes nos 
seus cursos gratuitos de música para 
crianças e adolescentes. Informe-se 
no site www.projetoguri.org.br

O autor do clássico “O Meu 
Pé de Laranja Lima”, José 
Mauro de Vasconcelos, 
completaria cem anos em 
2020. Para comemorar, a 
Editora Melhoramentos 
lança uma versão em 
quadrinhos do livro de 
1968, já adaptado para 
teatro, cinema e televisão. 
Ex-reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
Roberto Leher lança 
“Autoritarismo contra a 
universidade - o desafio 
de popularizar a defesa da 
educação pública”, pela 
Editora Expressão Popular.


