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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC publica três editais que regem os processos seletivos do Prouni, Fies e Sisu do 2º semestre de 
2021 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-publicou-hoje-os-tres-editais-que-regem-os-processos-
seletivos-do-prouni-fies-e-sisu-desse-2o-semestre 

 
Programa Universidade para Todos - Prouni  

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-37-de-23-de-junho-de-2021-328313336 

 
Fundo de Financiamento Estudantil - Fies  

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-38-de-23-de-junho-de-2021-328382789 

 
Sistema de Seleção Unificada 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-39-de-23-de-junho-de-2021-328382467 

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmulas de pareceres aprovados em maio e junho  

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-328277409 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-328259363 

 
MEC lançará o Sistema On-line de Recursos para Alfabetização  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lancara-o-sistema-on-line-de-recursos-para-alfabetizacao-na-
proxima-quarta-feira-30 

 
Guia de Boas Práticas de avaliação externa virtual in loco é ressaltada na página oficial do INEP 

https://download.inep.gov.br/avaliacao_in_loco/guia_de_boas_praticas_avaliacao_externa_virtual_in_loco.pdf 

 
Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior prossegue 

ampliando seus serviços à comunidade educacional 
https://www-periodicos-capes-gov-

br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-
objetivos&Itemid=109 

 
Professores do setor público temem perda de estabilidade com reforma administrativa 

https://www.camara.leg.br/noticias/778701-professores-do-setor-publico-temem-perda-de-estabilidade-com-
reforma-administrativa/ 

 
ABMES abre sistema para cadastro de ações na 17ª edição da Campanha da Responsabilidade Social 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/8-home/424-abmes-abre-sistema-para-cadastro-de-acoes-na-17-
edicao-da-campanha-da-responsabilidade-social 

 

As novas diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos é tema de evento promovido pelo 
IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/188jun/ 
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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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