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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Portal com atos normativos a área de educação é lançado pelo Governo Federal  
https://normativasconselhos.mec.gov.br/ 

 
CAPES consolida os parâmetros e os procedimentos gerais da Avaliação Quadrienal de Permanência 

da pós-graduação stricto sensu  
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-122-de-5-de-agosto-de-2021-336957396  

 
MEC cria Câmaras Técnicas da educação básica para enfrentamento dos impactos da pandemia da 

Covid-19  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-601-de-5-de-agosto-de-2021-336945216  

 
Portaria altera o Cronograma do Censo da Educação Superior de 2020  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-286-de-4-de-agosto-de-2021-336646485  

 
Reitores do Nordeste cobram na Câmara dos Deputados recursos para volta das aulas presenciais  

https://www.camara.leg.br/noticias/791569-reitores-do-nordeste-cobram-recursos-para-volta-das-aulas-
presenciais/  

 
Educação de qualidade é fundamental para diminuir desigualdades, aponta debate realizado no Senado 

Federal  
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/08/educacao-de-qualidade-e-fundamental-para-diminuir-

desigualdades-aponta-debate 

 
Jogos Olímpicos de Tóquio são encerrados com a melhor campanha na história, alcançando a 12ª 

colocação no quadro de medalhas  
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/nacao-bolsa-atleta-encerra-toquio-com-presenca-

em-19-das-21-medalhas-na-melhor-campanha-do-brasil-na-historia 

 
Novo ensino médio é tema de evento virtual promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12989/ 
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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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