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MEC cria câmaras técnicas para enfrentar efeitos da pandemia 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-11/mec-cria-camaras-tecnicas-para-enfrentar-efeitos-da-

pandemia 

 
Comissão de Educação da Câmara discute desafios do ensino médio integral no modelo híbrido 

https://www.camara.leg.br/noticias/822967-comissao-discute-desafios-do-ensino-medio-integral-no-modelo-
hibrido/ 

 
Universidade de Fortaleza é a melhor particular do Nordeste pelo ranking internacional QS 

https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-
aprendendo/noticia/2021/11/01/universidade-de-fortaleza-e-a-melhor-particular-do-nordeste-pelo-ranking-

internacional-qs.ghtml 

 
Escolas começam a aplicar o Saeb para aferir a educação básica 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/11/08/escolas-comecam-a-aplicar-o-saeb-avaliacao-da-educacao-
basica-nesta-segunda-8.ghtml 

 

Rio terá primeira unidade de pesquisa da Universidade de Oxford nas Américas 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/rio-tera-primeira-unidade-de-pesquisa-da-universidade-de-oxford-nas-

americas/ 

 
Unidade de Oxford no Rio terá foco em doenças infecciosas e vacinas 

https://www.metropoles.com/brasil/unidade-de-oxford-no-rio-tera-foco-em-doencas-infecciosas-e-vacinas 

 
Votação na Alerj pretende adiar adoção do Novo Ensino Médio para 2023 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/11/6271220-votacao-na-alerj-pretende-adiar-adocao-do-novo-ensino-
medio-para-2023.html 

 
Programa Brasil na Escola do MEC seleciona Projetos Inovadores de unidades escolares da rede 

pública 
https://www.infoescola.com/noticias/programa-brasil-na-escola-pbe-do-mec-seleciona-projetos-inovadores/ 

 
Governo Federal possibilita alta tecnologia de conectividade por meio da Piec 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/11/governo-federal-possibilita-alta-tecnologia-de-
conectividade-por-meio-da-piec 

 
Senado debate impactos da pandemia na educação básica 

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/11/16/senado-debate-impactos-da-pandemia-na-educacao-
basica 

Comissão discute desafios do ensino médio integral no modelo híbrido 
https://www.camara.leg.br/noticias/822967-comissao-discute-desafios-do-ensino-medio-integral-no-modelo-

hibrido/ 

 
Unicef: jovens estão menos otimistas, mas acreditam mais na educação 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/unicef-jovens-estao-menos-otimistas-mas-acreditam-mais-
na-educacao 
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Crianças da Venezuela recebem apoio para continuar a estudar 
https://www.unicef.org/brazil/historias/criancas-da-venezuela-recebem-apoio-para-continuar-a-estudar 

 
Comissão aprova criação do Sistema Nacional de Educação 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/11/comissao-aprova-criacao-do-sistema-nacional-de-
educacao-texto-vai-ao-plenario 

 
Educação musical: cresce adesão em escolas físicas e on-line 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao-musical-cresce-adesao-em-escolas-fisicas-e-on-
line,d199e9ec8c66db16393df4e543e00a787k6ri951.html 

 
MEC lança plataforma com dados de instituições públicas de ensino 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2021-11/mec-lanca-plataforma-com-
dados-de-instituicoes-publicas-de-ensino 

 
MEC atualiza Plataforma Universidade 360º com indicadores de gestão para aprimorar transparência 

entre instituições e cidadãos 
https://defesa.com.br/mec-atualiza-plataforma-universidade-360o-com-indicadores-de-gestao-para-aprimorar-

transparencia-entre-instituicoes-e-cidadaos/ 

 
Audiência discute experiências bem-sucedidas no uso de tecnologias na educação 

https://www.camara.leg.br/noticias/828903-audiencia-discute-experiencias-bem-sucedidas-no-uso-de-tecnologias-
na-educacao/ 

 
USP é a 90ª universidade mais bem vista pelos empregadores no mundo, diz pesquisa 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/11/24/usp-e-a-90a-universidade-mais-bem-vista-pelos-empregadores-
no-mundo-diz-pesquisa.ghtml 

 
Brasil participa de estudo internacional de avaliação de leitura 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-11/brasil-participa-de-estudo-internacional-de-avaliacao-
de-leitura 

 
Brasil tem seis das dez melhores universidades da América Latina 

https://noticias.r7.com/educacao/brasil-tem-seis-das-dez-melhores-universidades-da-america-latina-01112021 

 
MEC divulga projeto-piloto das avaliações diagnósticas para os anos finais do Ensino Fundamental 
https://defesa.com.br/mec-divulga-projeto-piloto-das-avaliacoes-diagnosticas-para-os-anos-finais-do-ensino-

fundamental/ 

 
Comissão de Educação aprova medidas para evitar abandono e evasão escolar 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/25/comissao-de-educacao-aprova-medidas-para-evitar-
abandono-e-evasao-escolar 

 
Debatedores veem melhoria no acesso à educação infantil, mas com qualidade desigual 

https://www.camara.leg.br/noticias/832287-debatedores-veem-melhoria-no-acesso-a-educacao-infantil-mas-com-
qualidade-desigual/ 

 
Comissão aprova projeto que permite incluir intercâmbio em horas de estágio 

https://www.camara.leg.br/noticias/832227-comissao-aprova-projeto-que-permite-incluir-intercambio-em-horas-de-
estagio/ 

 
Comissão aprova ampliação de prazo para a universalização das bibliotecas escolares 

https://www.camara.leg.br/noticias/831889-comissao-aprova-ampliacao-de-prazo-para-universalizar-bibliotecas-
escolares 

 
Comissão aprova projeto que incentiva construção de bibliotecas públicas no Brasil 

https://www.camara.leg.br/noticias/832293-comissao-aprova-projeto-que-incentiva-construcao-de-bibliotecas-
publicas-no-brasil 

 

Lei que garante bolsas para docentes da educação básica é sancionada 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-11/lei-que-garante-bolsas-para-docentes-da-educacao-

basica-e-sancionada  
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