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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Nova portaria disciplina a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-548-de-20-de-julho-de-2021-333284387 

 
Fundo de Financiamento Estudantil prorroga prazo para realização dos aditamentos de renovação, 

dilatação e transferência dos contratos de financiamento  
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-386-de-19-de-julho-de-2021-332968224 

 
Secretaria de Educação Superior do MEC modifica normas sobre o diploma digital. 

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-19-de-julho-de-2021-332957293 

 
Fórum da UNESCO destaca a importância do ensino superior se adaptar às necessidades das pessoas 
http://www.iiep.unesco.org/en/higher-education-needs-adapt-peoples-needs-iiep-international-policy-forum-13849 

 
Senado Federal analisa pesquisa e mostra que a pandemia acentuou déficit educacional e exige ações 

do poder público 
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/07/pandemia-acentua-deficit-educacional-e-exige-acoes-

do-poder-publico 

 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprova projeto que 

altera a legislação do ensino na marinha 
https://www.camara.leg.br/noticias/787054-comissao-aprova-revisao-na-lei-de-ensino-da-marinha/ 

 
ABMES abre as inscrições para o registro das atividades da 17ª Semana de Responsabilidade Social  

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/  

 
Novo catálogo de produtos e serviços educacionais do IPAE será lançado ainda em julho 

http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-servicos-e-produtos/ 
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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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