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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Escolas de educação básica e superior, com aval do MEC e das Prefeituras, vão retomando as 
atividades presenciais nesse inicio de semestre  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/07/mec-recomenda-volta-as-aulas-
presenciais#:~:text=O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20recomendou,professores%

20a%20retomarem%20as%20atividades. 

 
Aumento de vagas nos cursos de graduação já poderá ser solicitado com a abertura do calendário pelo 

MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464 

 
Instituições são excluídas do FIES pela Secretaria de Educação Superior 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decisao-de-26-de-julho-de-2021-334914807 
https://in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-26-de-julho-de-2021-334825606 

 
Centro de Estudos da Câmara dos Deputados discute formação de professores em tecnologias de 
informação objetivando a atualização das diretrizes curriculares dos cursos superiores de formação 

docente para a inclusão ou aperfeiçoamento de tópicos relacionados a TICs  
https://www.camara.leg.br/noticias/787987-centro-de-estudos-da-camara-discute-formacao-de-professores-em-

tecnologias-de-informacao/ 

 
O futuro da Aprendizagem ao longo da vida é tema de encontro promovido pela Fundação Europeia 

para a Formação e UNESCO 
https://es.unesco.org/news/fundacion-europea-formacion-y-unesco-organizaron-conferencia-mundial-cinco-dias-

debatir-futuro 

 
Maior start-up de educação do mundo chega ao Brasil 

https://byjus.com/ 

 
SEMERJ elege novo Conselho Diretor 

http://novo.semerj.org.br/composicao-do-conselho-diretor/ 
http://novo.semerj.org.br/ 

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação realiza evento com orientações sobre 

credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas para educação a distância nas instituições de 
ensino superior 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/credenciamentoead/ 
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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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