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O livro “Mulheres na Ciência em 
São Carlos: Reflexões, Trajetórias e 
Histórias” será lançado, com um 
documentário homônimo no Dia 
Internacional das Mulheres e Meninas 
na Ciência, 11 de fevereiro. O Instituto 
Angelim fará o lançamento no 

Teatro Municipal de São 
Carlos. Destaque ainda para 
“Mediação de conflitos na 
escola - Modelos, estratégias 
e práticas”, livro que a 
professora Maria Carme 
Torremorell lança pela 
Summus Editorial.

Olimpíada de 
Matemática

Estão aber-
tas as inscri-
ções para a 
18ª Olimpíada 
Brasileira de 
M a te m á t i c a 
das  Esco las 
Públicas, pro-
movida pelo 
Inst ituto de 
M a te m á t i c a 
Pura e Apli-
cada. Podem 
participar es-
tudantes do 6º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio, mas as ins-
crições devem ser feitas exclusiva-
mente pelas escolas, através do 
site http://www.obmep.org.br

Glória do Brasil
A Universidade Zumbi dos Palmares vai lançar 

o curso de Jornalismo Glória Maria. A repórter, 
que faleceu no último dia 02, também terá seu 
nome em uma sala de aula da Universidade e 
na edição 2023 do Troféu Raça Negra. Glória 
Maria fez reportagens em lugares espetaculares, 
entrevistas com celebridades do mundo pop e 

foi ainda a primeira mulher brasileira a cobrir uma guerra, em 1982, 
quando acompanhou ao vivo a Guerra das Malvinas.

Educação antirracista: 
20 anos

  O Projeto Seta acaba de 
lançar o vídeo “Sem respeito à 
memória, não há mudança”, em 
alusão aos 20 anos da promul-
gação da lei federal 10.639/03, 
que estabelece a obrigatorieda-
de do ensino da história e das 
culturas af ro-brasileira e af ri-
cana no ensino básico. O vídeo 
traça uma linha do tempo, com 
fatos históricos da luta antirra-
cista no Brasil. Assista: https://
youtu.be/HCFTZT1BDVA

 A Lei 10.639 de 2003 ganha 
também, nestes seus 20 anos, 
um jogo que estimula práti-
cas pedagógicas antirracistas. 
Criado pelas plataformas Pi-
raporiando e Porvir, o jogo é 
disponibilizado gratuitamente, 
através do site bit.ly/projeto-
santirracistas

Cultura e Resistência
O Museu da Língua Portuguesa e 

o Instituto Moreira Salles estão com 
exposições e eventos que celebram os 
povos originários. A exposição “Xingu-
-Contatos”, em cartaz no IMS, retrata 
a resistência do primeiro grande ter-
ritório indígena demarcado no Brasil. 
Já “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”, no Museu da Língua Por-
tuguesa, integra o calendário da  Década Internacional das Línguas 
Indígenas (2022-2032), instituída pela ONU.

Leve Natureza para sua escola
Professores podem fazer um curso on-line e gra-

tuito para levar Natureza a suas escolas. Oferecido 
pelos Institutos Alana e Singularidades, o curso “TiNis 
para Educadores” garante certificado de extensão 
universitária. Mais informações no site https://tinis.
com.br/curso-on-line/


