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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Política de Inovação Educação Conectada é instituída por lei federal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.180-de-1-de-julho-de-2021-329472130 

https://www.camara.leg.br/noticias/780802-lei-institui-politica-para-universalizar-internet-nas-escolas-da-educacao-
basica/ 

 
INEP divulga que modalidade virtual já viabilizou 670 avaliações 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/modalidade-virtual-viabiliza-670-avaliacoes-
desde-abril 

 
Conselho Nacional de Educação divulga listagem dos processos que deverão ser analisados na reunião 

de julho 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=193761-pr07-

2021&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 
 

MEC abre consulta pública do edital para seleção de projetos inovadores do Programa Brasil na Escola 
prevendo investimento de R$ 27 milhões 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-abre-consulta-publica-do-edital-para-selecao-de-projetos-
inovadores-do-pbe 

https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/arquivos/minuta-edital-inovacao-vconsultapublica.pdf 

 
Durante encontro na Câmara dos Deputados o Ministro da Educação defende volta às aulas presenciais 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/milton-ribeiro-defende-volta-as-aulas-presenciais-durante-
audiencia-na-comissao-temporaria-da-covid-19 

 
Educação, Formação e Juventude são destaques nos países da União Europeia 

https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_pt 

 
ABED promove webinars sobre diversos aspectos da educação a distância 

http://www.abed.org.br/site/pt/ 

 
IPAE abre a oportunidade para associação de entidades e educadores 

http://www.ipae.com.br/md/301/ 
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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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