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Matérias veiculadas nesta edição 

 
MEC prossegue descredenciando instituições de ensino superior 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-73-de-22-de-junho-de-2021-327660285 

 
Plenário da Câmara dos Deputados aprova urgência para votar suspensão de pagamentos do Fies 

https://www.camara.leg.br/noticias/777231-plenario-aprova-urgencia-para-votar-suspensao-de-pagamentos-do-
fies-acompanhe/ 

 
Conselho Nacional de Educação recebe contribuições para editar parecer e resolução instituindo 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das 
atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:253522f8-ba4f-4a6b-9c55-
1b56c7460f3e#pageNum=1 

 
Secretaria de Educação Superior apresenta ações enquanto durar a pandemia 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretaria-de-educacao-superior-apresenta-acoes-enquanto-durar-
a-pandemia-1 

 
UNESCO lança  Laboratorio Latinoamericano de Políticas Públicas em Ciencia e Tecnología 

https://events.unesco.org/event?id=UNESCO_implements_Latin_American_Laboratory_for_Public_Policy_in_Scie
nce_and_Technology1820092919&lang=3082 

 
Plano de ação para promoção da inovação tecnológica elaborado pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação contemplam ações até 2022 
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/plano_acao_promoca

o_inovacao_tecnologica.pdf 

 
A educação híbrida e as soluções para a nova arquitetura do ensino médio é tema de encontro virtual 

promovido pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
https://confenen.org.br/seminario-confenen-educacao-hibrida/ 

 
IPAE moderniza suas linhas de Consultoria e Assessoria com inovações para o segundo semestre de 

2021 
http://www.ipae.com.br/md/consultoriaeassessoria/ 
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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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