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Matérias veiculadas nesta edição 
 

https://youtu.be/PSmv9EjKnLU  
 
 

Primeiros atos do MEC são divulgados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

 
CAPES estabelece as modalidades de bolsas de estudos no exterior e no Brasil 

 
Escolas começam a fazer a implantação de nova estrutura do ensino médio 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base 
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica permitem modificações da 

estrutura dos cursos de licenciatura na área 
 

Universidades, centros universitários e faculdades devem fazer a imediata implantação de educação a distância 
nos cursos de graduação tendo em vista riscos de sustação dos efeitos da portaria que permitiu a adoção da 

metodologia sem necessidade de prévio credenciamento 
 

Conselho Nacional de Educação terá novos conselheiros nomeados nesse semestre 

 
Universidades portuguesas, americanas e canadenses registram maios interesse por captação de alunos 

estrangeiros 
 

 

Periódicos integrados à edição 
 

 

Revista do Direito Educacional 

 
Edição 180 (1) 

 

https://youtu.be/0kKlFlJHEMo  
 
 

 

@dministração da Educação 

 
Edição 120 (1) 

 

https://youtu.be/i3G28ChnF24  
 

https://youtu.be/PSmv9EjKnLU
https://youtu.be/0kKlFlJHEMo
https://youtu.be/i3G28ChnF24


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. 
 
 

EXPEDIENTE 

 

Publicação diária do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no 

Brasil e no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 
 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

