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Educação, Ciência e tecnologia perdem R$ 500 mil por
hora em investimentos
Os cálculos são do economista Carlos Frederico Leão Rocha, professor
do Instituto de Economia da UFRJ, e divulgados na campanha
“Conhecimento Sem Corte”, conduzido por docentes e profissionais de
Educação de Universidades públicas com a parceria da SBPC.
Para mais informações clique aqui.

Bolsas de custeio em vigor são mantidas pela Capes
Recursos adicionais estão sendo enviados às Universidade com programas de pós-graduação apoiados pela
instituição, por meio do Pró-Manutenção. Para mais informações clique aqui

XX CONBRACE&VII CONICE
Fique atento as últimas notícias do maior evento Nacional da área da Educação. Os
minicursos estão com as últimas vagas abertas, já foram divulgadas as programações
para os GTTs, ainda há vagas nos alojamentos de baixo custo e segue aberta a seção de
lançamentos de livros.
Mais informações, clique aqui.

Inscrições para o Prêmio Professores do Brasil, vão até dia 25 de agosto
O Prêmio “convida todos os professores de escolas públicas da educação básica a se inscreverem
enviando um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos” são seis categorias,
com prêmios em dinheiro e viagens. Mais informações, clique aqui.

Editais abertos
• Vaga para docente efetivo na UFPR – Campus Litoral
• Vaga para docente efetivo na UFPR – Campus Curitiba
• MEC seleciona Instituições federais para oferecer cursos nas áreas de Direitos Humanos e
Diversidade

Próximos eventos:
•

III Simpósio Internacional de Imunologia no Esporte - 21/08 à 23/08 - São Paulo /SP

•

XIX ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer– 15/11 à 18/11– Caruaru/PE

•

VII EDIPE - Encontro Estadual de Didática e Práticas de Ensino – 20/11 à 22/11 – Goiás /GO
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