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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Parecer do CNE que versa sobre as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos é 

homologado pelo Ministro 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-25-de-maio-de-2021-322081780 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=180911-pceb001-
21&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192 

 

Empreendedorismo e educação superior é tema do XIII Congresso Brasileiro da Educação Superior 
Particular 

https://cbesp.com.br/ 

 
Programas do FNDE desenvolvidos em 2021são destacados pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/fnde-repassou-mais-de-r-3-9-bilhoes-a-educacao-no-primeiro-
quadrimestre-de-2021 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova projeto que cria política nacional de 

capacitação de professores em novas tecnologias 
https://www.camara.leg.br/noticias/764597-comissao-aprova-projeto-que-cria-politica-de-capacitacao-de-

professores-em-novas-tecnologias/ 

 
Educação Profissional no Brasil será debatida na Comissão Senado do Futuro 

https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2021/05/21/educacao-profissional 

 
Consórcio de Universidades da Organização dos Estados Americanos conta com poucas instituições do 

Brasil 
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/DOCs/OEA_Consorcio_Universidades_Folleto_2018_rev1.pdf 
https://www.gcub.org.br/ 

 
Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino realiza reunião do Conselho de Representantes 

e debate aspectos de integração com Poder Público 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/05/210526-CONFENEN-Informa-26-de-maio-de-2021.pdf 

 

IPAE 
Consultorias e assessorias do IPAE representam formas colaborativas com as instituições e empresas 

educacionais 
http://www.ipae.com.br/md/consultoriaeassessoria/  
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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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