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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC e OCDE se reúnem para discutir ações de aperfeiçoamento da política educacional brasileira 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-ocde-se-reunem-para-discutir-acoes-de-aperfeicoamento-

da-politica-educacional-brasileira 

 
Conselho Nacional de Educação divulga pauta de sua reunião de julho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=192691-pt07-
2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CONAE - Comissão Nacional de Avaliação da Avaliação da Educação Superior prorroga a aplicação do 

ENADE às áreas previstas para avaliação em 2021. 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-29-de-junho-de-2021-329121153 

 
Apoio financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal, para manutenção de novos 

estabelecimentos públicos de educação infantil é definido pelo MEC 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-456-de-29-de-junho-de-2021-329109893 

 
Audiência Pública, sobre "Educação e desigualdade na pandemia" será realizada pela Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/participe-da-

audiencia-publica-em-05-07-21-sobre-educacao-e-desigualdade-na-pandemia 

 
A UNESCO assume compromissos com os principais impulsionadores da igualdade de gênero: 

educação, ciência e cultura 
https://en.unesco.org/news/unesco-makes-commitments-key-drivers-gender-equality-education-science-and-

culture 

 
AMPESC comemora seus 21 anos de eficiente trabalho em prol da educação 

https://www.ampesc.org.br/2018/live-de-aniversario-de-21-anos-ampesc/ 

 
IPAE realiza evento sobre a cooperação internacional com a participação de especialistas renomados  

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/189jun/ 
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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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