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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministério da Educação define cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-521-de-13-de-julho-de-2021-331876769 

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

2021 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-331889286 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-331889204 

 
Parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas digitais é objeto 

de resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfb-n-240-de-30-de-junho-de-2021-330702470 

 
Câmara dos Deputados aprova regras para educação bilíngue de surdos e matéria vai à sanção 

presidencial, provocando nova modificação da LDB 
https://www.camara.leg.br/noticias/785011-camara-aprova-regras-para-educacao-bilingue-de-surdos/ 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2019431&filename=PL+4909/2020 
 

Projeto sobre ensino a distância para curso de Medicina Veterinária é debatido no legislativo 
https://www.camara.leg.br/noticias/784480-debatedores-criticam-projeto-sobre-ensino-a-distancia-para-curso-de-

medicina-veterinaria/ 
https://www.camara.leg.br/noticias/783368-proposta-limita-ensino-remoto-de-veterinaria-a-10-do-curso 

 
Congresso das Américas sobre Educação Internacional será realizado virtualmente em outubro através 

da Organização Universitária Interamericana 
https://oui-iohe.org/pt-br/ 

 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional completa 50 anos de atividades 
http://abt-br.org.br/ 

 
IPAE lança sua Loja Virtual 

http://www.ipae.com.br/ipae/loja-virtual-ipae/ 
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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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