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Matérias veiculadas nesta edição
Conferência Nacional de Educação inicia a mobilização da sociedade com as conferências municipais
http://fne.mec.gov.br/

UNESCO reúne ministros da educação mundial para relançar a cooperação global para o progresso
acelerado
https://en.unesco.org/news/unesco-convenes-world-education-ministers-relaunch-global-cooperation-acceleratedprogress
https://en.unesco.org/news/recovery-accelerating-sdg-4-progress-2021-global-education-meeting-ministerialsegment

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das
atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar são definidas pelo
Governo Federal
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195831-pcp00621&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192

Conselho Nacional de Educação publica resolução sobre a oferta dos cursos de pós-graduação lato
sensu e disponibiliza súmula com novos pareceres
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4-de-16-de-julho-de-2021-332704105
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-332703842

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação dos cursos de graduação define suas reuniões
do segundo semestre de 2021
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2021/Calendario_de_Reunioes_CTAA_2021_2_semestre.pdf
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analise projeto de lei que define critérios de escolha
de dirigentes de instituições federais de ensino
https://www.camara.leg.br/noticias/786760-relator-questiona-criterios-de-escolha-de-reitores-e-cobra-participacaoda-sociedade/
https://www.camara.leg.br/noticias/227985-projeto-preve-voto-paritario-na-escolha-de-dirigentes-universitarios

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Paraná mantêm um contínuo trabalho de apoio
às escolas particulares
http://www.sinepepr.org.br/index.html

IPAE realizará ainda em julho três eventos virtuais:

Administração empresarial das empresas e entidades educacionais
https://www.ipae.com.br/ev/12986

Diretrizes Nacionais para o retorno à presencialidade e a regularização do calendário escolar
http://www.ipae.com.br/ev/12972/

Novo Ensino Médio – legislação e orientações práticas para implantação
http://www.ipae.com.br/ev/12984/

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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