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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica e superior conta com protocolos 
próprios de segurança definidos pelo MEC, entidades sindicais e escolas 

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guiasescolares/protocolo-educacaobasica/view 

 
Conferência Internacional sobre Aprendizagem Colaborativa Interativa será realizada na Austria em 

setembro apresentará significativas inovações 
www.icl-conference.org 

 
Programa Internacional de Modernização da Educação Superior é debatido em encontro Brasil – 

Estados Unidos da América 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-capes-acompanham-workshop-sobre-programa-

internacional-de-modernizacao-da-educacao-superior 

 
Projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados destina recursos para ações de educação 

ambiental no ensino básico 
https://www.camara.leg.br/noticias/852650-projeto-destina-recursos-para-acoes-de-educacao-ambiental-no-

ensino-basico/ 

 
CNE terá renovação parcial de seus membros a partir de indicações das entidades convidadas para 

submeter nomes 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888 

 
Definido o cronograma do Censo Superior 2021 e ausência de informações pode ensejar procedimentos 

punitivos por parte do MEC 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/definido-o-cronograma-do-censo-

superior-2021 

 
Associação Brasileira de Televisão Universitária consolida seu apoio técnico e político para instituições 

de ensino superior 
https://www.abtu.org.br/ 

 
TV Virtual do IPAE amplia sua série de programas 

http://www.ipae.com.br/ipae/tv-virtual/ 
http://www.ipae.com.br/normas_tvvirtual.htm 
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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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