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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é definido pelo INEP 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-

enade-2021-331807144 

 
Governo Federal lança Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados que pode 

representar novas frentes para as instituições educacionais  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.746-de-9-de-julho-de-2021-331333877 

 
MEC desvincula diversas mantenedoras do Programa Universidade para Todos 

https://in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-9-de-julho-de-2021-331556384 

 
CAPES divulga novo guia de internacionalização 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-divulga-novo-guia-de-internacionalizacao 

 
Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para que o Governo repasse  3,5 bilhões para garantir 

internet a professores e alunos da rede pública 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=469125&ori=1 

 
Relatório da UNESCO, UNICEF, Banco Mundial e OCDE documenta respostas educacionais ao 

COVID-19 em 142 países 
https://en.unesco.org/news/1-3-countries-are-not-taking-action-help-students-catch-their-learning-post-covid-19-

school 

 
CONFENEN realiza reunião da Diretoria e Conselho de Representantes e disponibiliza a ultima edição 
do seu informativo contendo artigo sobre “A autonomia das universidades versus as exigências infra 

legais restritivas criadas pelo Poder Público Federal” 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Informativo-CONFENEN-Abril-2021.pdf 

 
Editora do IPAE lança o primeiro vídeo livro versando sobre o Desenvolvimento da Educação 

http://www.ipae.com.br/lancamentovideolivro4.htm 
http://www.ipae.com.br/deseedu4.htm 
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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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