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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de setembro com expedição de dezenas de 
pareceres 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  

 
MEC lança a plataforma Universidade 360º Observatório da Educação Superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lancou-a-plataforma-universidade-360o-observatorio-da-
educacao-superior  

https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360  
 

Câmara dos Deputados aprova projeto que prorroga mudanças no calendário escolar até o fim do ano 
https://www.camara.leg.br/noticias/802297-camara-aprova-projeto-que-prorroga-mudancas-no-calendario-escolar-

ate-o-fim-do-ano/  

 
Subcomissão no Senado Federal é instalada para avaliar educação na pandemia 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/01/subcomissao-para-avaliar-educacao-na-pandemia-sera-
instalada-nesta-quinta  

 
Jogos Paralímpícos de Tóquio 2021 prosseguem com bons resultados para o Brasil, apesar da pequena 

ajuda do Governo Federal 
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/governo-federal-lanca-guia-de-

modalidades-atletas-e-investimentos-nos-esportes-paralimpicos  

 
Prêmio Escolas Públicas Brasileiras é instituído pelo MEC com o objetivo de identificar e reconhecer as 
c boas práticas pedagógicas, e valorizar o trabalho de gestores, professores e demais profissionais de 

educação 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-691-de-31-de-agosto-de-2021-341966004  

 

Campanha de responsabilidade social é realizada pela ABMES 
https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/  

 
Novos projetos pedagógicos dos cursos de direito educacional, administração de programas de 

educação a distância e administração da educação são lançados pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/100/index.html 
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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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