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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Reorganização do Calendário Escolar e  possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 
fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 é objeto de 

novo parecer do Conselho Pleno do CNE 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191111-pr06-

2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 
 

CAPES altera o calendário para as atividades do Processo de Avaliação para o ano de 2021 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-92-de-7-de-junho-de-2021-324139833 

 

Novo edital modifica regras do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-33-de-7-de-junho-de-2021-324305764 

 
MEC lança plataforma universitária de conteúdo audiovisual 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-plataforma-universitaria-de-conteudo-audiovisual 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizará Audiência Pública para debater projeto de 

lei que versa sobre “Medidas protetivas à Língua Portuguesa" 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/participe-da-

audiencia-publica-em-14-06-21-sobre-o-pl-211-2021-medidas-protetivas-a-lingua-portuguesa 

 
Congresso internacional que será realizado em setembro na Alemanha e on line abordará o tema 

“Desenvolvendo a próxima geração de inovadores, especialistas e líderes” 
https://www.gedc-industryforum.com/ 

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino da Região Sudeste de Minas Gerais vem realizando 

encontros virtuais para orientar às escolas de educação básica e superior 
https://sinepesudeste.org.br/o-sinepe/ 

 
Estudo elaborado pelo IPAE mostra que instituições credenciadas para educação a distância têm 

menores impactos durante a pandemia 
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 

http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
 
 
 

https://youtu.be/ID7yckvw8Qk
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191111-pr06-2021&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
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-92-de-7-de-junho-de-2021-324139833
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-33-de-7-de-junho-de-2021-324305764
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-plataforma-universitaria-de-conteudo-audiovisual
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/participe-da-audiencia-publica-em-14-06-21-sobre-o-pl-211-2021-medidas-protetivas-a-lingua-portuguesa
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/participe-da-audiencia-publica-em-14-06-21-sobre-o-pl-211-2021-medidas-protetivas-a-lingua-portuguesa
https://www.gedc-industryforum.com/
https://sinepesudeste.org.br/o-sinepe/
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html


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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