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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministério do Trabalho e Previdência é recriado pelo Governo Federal  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021-334838067 

 
Conselho Nacional de Educação elabora pauta de sua reunião ordinária de agosto, com expectativa de 

que centenas de pareceres pendentes de homologação pelo Ministro sejam liberados  
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-
resolucoes?id=12984 

 
Pouco apoio ao esporte brasileiro reflete nos resultados dos atletas nacionais nas Olimpíadas de Tóquio 

http://rededoesporte.gov.br/pt-br 
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/toquio-2021-governo-federal-

lanca-guia-de-modalidades-atletas-e-investimentos-nos-esportes-olimpicos 
 

Glossário dos instrumentos de avaliação externa do INEP, elaborado em 2019, necessita de atualização 
para incorporar aspectos das novas normas sobre visitas virtuais 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario_4_edicao.pdf 

 
Câmara dos Deputados reformula portal da Escola Virtual de Cidadania 

https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/770496-camara-reformula-portal-da-escola-virtual-de-
cidadania/ 

https://evc.camara.leg.br/ 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados definirá os finalistas do Premio Darcy Ribeiro de 

Educação 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/outros-

documentos/premiodarcyribeiro 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/outros-

documentos/premiodarcyribeiro/FinalistasPrmioDarcyRibeiro2021.pdf 
 

ABED debaterá a economia brasileira pós pandemia e os seus reflexos na educação a distância 
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/2061/2021/07/webinar_abed_-

_ead_e_a_economia_brasileira_pos_pandemia 

 
Diretrizes Nacionais para o retorno à presencialidade e a regularização do calendário escolar foi tema 

de evento virtual promovido pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/191jul/ 
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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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