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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC divulga e-book com principais ações do Ministério no último ano 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-divulga-e-book-com-principais-acoes-do-ministerio-no-ultimo-

ano 

 
Cabo submarino de dados que liga Europa e América Latina é marco na integração de redes de 

pesquisa 
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/08/cabo-de-dados-entre-europa-e-america-latina-e-

marco-na-integracao-de-redes-de-pesquisa 

 
Rede Nacional de Dirigentes de Ensino de Graduação das IES Particulares  promove Encontro Nacional 
de Dirigentes de Graduação tendo o tema central Tecnologias Educacionais - contribuições e desafios 

para o ensino superior 
https://www.even3.com.br/endg2021/ 

 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprova projeto que prevê escolha de diretor de 

escola pública por mérito e consulta à comunidade escolar 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/09/ccj-texto-preve-escolha-de-diretor-de-escola-publica-por-

merito-e-consulta-a-comunidade-escolar 

 
Câmara dos Deputados analisa projeto que obriga escolas a realizar reuniões pedagógicas entre 

professores e pais 
https://www.camara.leg.br/noticias/803762-comissao-aprova-projeto-que-obriga-escolas-a-realizar-reunioes-

pedagogicas-entre-professores-e-pais/ 

 
Organização dos Estados Americanos disponibiliza Portal Educacional das Américas comprometido em 
gerar acesso à educação de qualidade por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação 

https://portal.educoas.org/?lang=es 
 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, dentro das comemorações dos seus 50 anos, 
anuncia o VIII Congresso Internacional 

http://abt-br.org.br/  
https://www.even3.com.br/abtcongresso2021/ 

 
Novo estudo sobre as instituições credenciadas para educação a distância é disponibilizada pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.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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