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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Conselho Nacional de Educação aguarda homologação de centenas de pareceres aprovados pelas 
Câmaras de Educação Básica e Superior 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-
resolucoes?id=12984 

 
INEP emite nota publica informando que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do 
cronograma de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio e engajado para que as provas sejam 

realizadas ainda neste ano 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/nota-de-esclarecimento-enem-2021 

 
Transformação digital na educação foi tema de reunião de grupo de estudos  na Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/61532 

 
Projeto de lei que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior aguarda designação 

de relator na Comissão de Educação do Senado Federal 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135561 

 
Supremo Tribunal Federal suspende norma de cidade que inclui professores no grupo prioritário de 

vacinação 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=465877&ori=1 

 
Currículo Referência de Ensino Médio em Minas Gerais: oportunidades e desafios para a flexibilização e 

colaboração é tema de evento promovido pelo SINEPE MG 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-J4axQ34TFiAmvOzJImvcw 

 
Organização Universitária Interamericana define a realização do Congresso das Américas sobre 

Educação Internacional em outubro de 2021 
https://oui-iohe.org/pt-br/ 

https://caie-caei.org/br/caei-caie/caei_pt/ 

 
Assessoria para Análise da Regularidade de Instituições e Cursos de Educação Superior colabora 

preventivamente com as entidades 
http://www.ipae.com.br/md/907/ 
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Nota da redação 
 
O Jornal da Educação, considerando a evolução das tecnologias aplicadas aos sistemas de 
comunicação, passou a ser produzido, a partir de janeiro de 2020, pelo sistema de Videocast.  
 
É o veículo mais dinâmico do Sistema Integrado de Informações Educacionais, que é composto de onze 
periódicos. As transmissões são feitas através da TV Virtual da Educação, uma emissora do Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação. 
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