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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de 

Professores e Diretores Escolares é instituído pelo MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393 

 
Atualização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos – Encceja são metas prioritárias do governo federal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393 

 
Conselho Nacional de Educação abre consulta pública para definir as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Graduação em Geografia  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191681-edital-de-chamamento-

dcns-geografia-2&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191691-proposta-prelimninar-

para-as-dcns-de-geografia-2&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 
 

Educação pós-pandemia será objeto de estudos no Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2021/06/16/educacao-pos-pandemia 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148767 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/15/leila-barros-sugere-debate-sobre-desafios-da-

educacao-no-brasil-durante-pandemia 

 
Câmara dos Deputados aprova inclusão no PNE meta de educação de brasileiro residente no exterior 

https://www.camara.leg.br/noticias/774077-camara-aprova-inclusao-no-pne-meta-de-educacao-de-brasileiro-
residente-no-exterior/ 

 
UNESCO aprofunda estudos sobre os “Futuros da Educação” ressaltando que o conhecimento, a 

educação e a aprendizagem precisam ser reinventados 
https://en.unesco.org/futuresofeducation/ 

 
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação cria uma nova página eletrônica 

facilitando o acesso a todos os conselhos  
https://www.foncede.com.br/ 

https://www.foncede.com.br/cees 

 
IPAE promove seus dois últimos eventos do semestre 

http://www.ipae.com.br/ev/12985/ 
http://www.ipae.com.br/ev/12970 
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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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