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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Diretrizes de provas e componentes específicos das diversas áreas que cujos alunos serão avaliados, 
no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, são definidas em 31 portarias editadas 

pelo INEP 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-376-de-23-de-agosto-de-2021-340157551 

 
Educação a Distância nas universidades públicas será ampliada e, em audiência pública na Câmara 

dos Deputados, Secretário de Educação Superior cogita alteração no marco regulatório 
https://www.camara.leg.br/noticias/797996-mec-tem-plano-de-expandir-ensino-a-distancia-em-universidades-

publicas/ 
 

Novo Portal Interativo do Programa Dinheiro Direto na Escola é lançado pelo MEC 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/novo-portal-do-pdde-interativo-ja-esta-no-ar-1 

 
Reunião do Conselho Nacional de Educação de setembro terá inicio em 30 de agosto em função do 

feriado da independência 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/calendario-de-reunioes 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 
Reconhecimento da educação básica e a educação superior, em formato presencial, como serviços e 

atividades essenciais é objeto de Projeto de Lei que estabelece diretrizes para o retorno seguro às 
aulas presenciais 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148171 

 
Educação transforma vidas é um dos programas de relevância da UNESCO 

https://pt.unesco.org/courier/january-march-2018/educacao-transforma-vidas 

 
Associação Universitária de Pedagogia do Brasil mobiliza profissionais da área e luta pela 

regulamentação da profissão 
http://aunipedag.com.br/2013/index.php 

 
Novas séries da Rádio Virtual da Educação destacarão Temas Educacionais  

http://www.ipae.com.br/ipae/radio-virtual/ 
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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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