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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Implementação do Novo Ensino Médio está em fase de consolidação em muitos Estados 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/os-primeiros-meses-de-2021-demonstram-grandes-avancos-na-
implementacao-do-novo-ensino-medio  

 
Conselho Nacional de Educação aprova novas Diretrizes Curriculares para o curso de Odontologia 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-21-de-junho-de-2021-327321299  

 
Instituições continuam sendo desvinculadas do Programa Universidade para Todos em razão de não 

comprovação de regularidade fiscal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decisao-de-14-de-junho-de-2021-326513372  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-16-de-junho-de-2021-326513292  

 
Supremo Tribunal Federal convoca audiência pública para debater política nacional de educação 

especial 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467912&ori=1  

 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados debate recomendações da ONU 

para melhorar a educação no Brasil 
https://www.camara.leg.br/noticias/774689-comissao-debate-recomendacoes-da-onu-para-melhorar-a-educacao-

no-brasil/  

 
CAPES contribui para a internacionalização da ciência brasileira 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-contribui-para-a-internacionalizacao-da-ciencia-brasileira  

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão empossa a nova diretoria 
https://sinepema.com.br/noticia/diretoria-do-sinepe-e-reeleita-para-o-trienio-2021-2024-141  

 
Programas de cooperação internacional serão priorizados pelo IPAE no segundo semestre de 2021 

http://www.ipae.com.br/ipae/cooperacao-internacional/ 
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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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