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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Lei de Diretrizes e Bases é novamente alterada para incluir conteúdos de combate à violência à mulher 

na educação básica 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-junho-de-2021-325357131 

 
Garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica 

pública é objeto de lei federal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.172-de-10-de-junho-de-2021-325242900 

 

Avaliação virtual de instituições de ensino superior impulsiona o trâmite dos processos, segundo nota 
oficial do Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/regulacao-tem-impulso-com-avaliacao-virtual-e-
cresce-292 

 
CNE conclui sua reunião de junho e libera súmula dos pareceres aprovados em abril e maio 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-324758846 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-324758846 

 
Projeto que permite a educação domiciliar é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/noticias/771015-ccj-aprova-projeto-que-permite-homeschooling/ 

 
Escolas de Belo Horizonte, após longas negociações, terá retorno do Ensino Fundamental  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/06/09/bh-anuncia-retorno-alunos-ensino-
fundamental.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=educacao 

 

Diversidade e ética na educação para um mundo inclusivo e sustentável é tema de congresso 
internacional em novembro de 2021, em Madrid 

https://weefgedc2021.org/index.php 

 
Assessoria para Análise da Regularidade de Instituições e Cursos de Educação Superior colabora com 

as medidas preventivas nas IES 
http://www.ipae.com.br/md/907/  
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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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