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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Conselho Nacional de Educação edita Resolução disciplinando Diretrizes Operacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-28-de-maio-de-2021-323283442  

 
Revisão de portarias regulatórias do Ministério da Educação é objeto de portaria  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-352-de-28-de-maio-de-2021-322994583  

 
União Federal e Estado do Rio Grande do Sul fazem acordo no STF para vacinação de profissionais da 

educação e abre perspectivas para iguais procedimentos em outras unidades da federação 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=466818&ori=1  

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência com o Ministro da Economia para 

debater assuntos ligados a orçamento do setor 
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/61716  

 
CAPES anuncia que manterá mais de 90 mil bolsas de pós-graduação no País 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-mantera-mais-de-90-mil-bolsas-de-pos-graduacao-no-pais  

 
UNESCO inventiva as ações no Dia Mundial do Meio Ambiente que será comemorado no dia 6 de junho 

e  marca o início da Década das Nações Unidas para a Restauração do Ecossistema 
https://en.unesco.org/commemorations/environmentday  

 
Inovação no cenário educacional será tema de webinar promovido pela CONFENEN 

https://materiaislp.sincronizaeducacao.com.br/z26_inovar  

 
TV Virtual da Educação disponibiliza os eventos realizados pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ipae/eventos-virtuais/  
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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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