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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Publicado editais para a adesão das instituições aos processos seletivos do Prouni, Fies e Sisu 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/editais-para-a-adesao-das-instituicoes-aos-processos-seletivos-do-

2o-semestre-do-prouni-fies-e-sisu-foram-publicados-hoje 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-31-de-18-de-maio-de-2021-321028159 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-32-de-18-de-maio-de-2021-321025765 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-30-de-17-de-maio-de-2021-321025845 

 
Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres aprovados em abril  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-321576794 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-318749381 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação prossegue com suas reuniões virtuais 

promovendo inclusive sessões extraordinárias para atualizar pautas 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza sessão onde representante do Governo 

Federal prevê aplicação de provas de avaliação da educação básica em novembro 
https://www.camara.leg.br/noticias/763442-governo-preve-aplicacao-de-provas-de-avaliacao-da-educacao-basica-

em-novembro/ 

 
Educação bilíngue para surdos pode ser analisada pelo Plenário do Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/24/educacao-bilingue-para-surdos-pode-ser-analisada-
pelo-plenario-nesta-terca 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145112 
 

UNESCO destaca Seminário Internacional abordando o tema “Re-imaginando o futuro Sistemas de 
Informação de Gestão Educacional”  

https://events.unesco.org/event?id=97607351&lang=1033 
https://en.unesco.org/sites/default/files/re-imagining-future-of-emis-seminar-cn-en.pdf 

 
ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária congrega 183 emissoras vinculadas às 

instituições de ensino superior 
https://www.abtu.org.br/ 

 
“As novas competências do Secretário Escolar” é tema de encontro virtual organizado pelo IPAE 

http://ipae.com.br/ev/12964/ 
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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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