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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza pauta de sua reunião de junho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191081-pt06-
2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191111-pr06-
2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Exame Nacional do Ensino Médio tem definição de sistemática de realização em 2021 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-28-de-1-de-junho-de-2021-323746045 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-29-de-1-de-junho-de-2021-323791552 

 
Supremo Tribunal Federal invalida lei do Pará que obriga escolas particulares a darem desconto 

durante pandemia 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=466886&tip=UN 

 
Ministério da Educação e Ministério da Defesa lançam Prêmio Olavo Bilac 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-e-ministerio-da-defesa-lancam-premio-
olavo-bilac 

 
Programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students / Plano de 

Ação da Comunidade Europeia para a Mobilidade de Estudantes Universitários define seus projetos 
para os anos de 2021 a 2027 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_pt 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-programme_pt 

 
Congresso Nacional  aprova liberação de R$ 2,3 bilhões para pesquisa 

https://www.camara.leg.br/noticias/767296-congresso-aprova-liberacao-de-r-23-bilhoes-para-pesquisa/ 

 
VL3 Projetos de inovações no campo educacional são realizados pela VL3  Consultoria - Inovação, 

Tecnologia e Gestão 
https://www.vl3.com.br/ 

 
Redução de custos nas instituições educacionais representa uma das linhas de assessoramento do 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
http://www.ipae.com.br/md/906/ 
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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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