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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministério da Educação cria a figura do Recenseador Institucional substituindo atribuições do Pesquisador 
Institucional em relação ao Censo do Ensino Superior 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-984-de-18-de-novembro-de-2020-289277648  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-794-de-23-de-agosto-de-2013-31041698  

 
Banco Mundial libera US$ 10 milhões para apoiar reforma do ensino médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/banco-mundial-libera-us-10-milhoes-para-apoiar-reforma-do-ensino-
medio  

 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – CAPES republica portaria contendo o 

calendário  para as atividades do Processo de Avaliação para o ano de 2021 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-177-de-13-de-novembro-de-2020-*-288980957  

 
Câmara dos Deputados  apresenta versão preliminar de parecer sobre regulamentação do novo Fundeb 

https://www.camara.leg.br/noticias/708529-relator-apresenta-versao-preliminar-de-parecer-sobre-regulamentacao-do-
novo-fundeb/  

 
Países da Europa e cidades dos Estados Unidos voltam a fechar escolas por causa do crescimento da 

COVID 
https://www.otempo.com.br/mundo/nova-york-e-europa-voltam-a-fechar-as-escolas-por-causa-de-crescimento-da-

covid-1.2412636  

 
Acúmulo de processos no MEC traz dificuldades para as instituições  e críticas de órgãos da imprensa 

sobre a atuação do titular da pasta 
https://oglobo.globo.com/sociedade/em-busca-de-apoio-ministro-da-educacao-recompoe-ala-militar-no-mec-

24749225  

 
Desafios da educação em 2021 é tema de evento a ser promovido pelo SINEPE-MG tendo como 

palestrante a Presidente do Conselho Nacional de Educação 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZXZcdi93R6yp5PbQnJplHQ  

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação realiza evento sobre educação a distância 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/172nov  
http://www.ipae.com.br/ead/historia.htm   

 

  

https://youtu.be/a2VaXcfYMIE
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-984-de-18-de-novembro-de-2020-289277648
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-794-de-23-de-agosto-de-2013-31041698
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/banco-mundial-libera-us-10-milhoes-para-apoiar-reforma-do-ensino-medio
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/banco-mundial-libera-us-10-milhoes-para-apoiar-reforma-do-ensino-medio
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-177-de-13-de-novembro-de-2020-*-288980957
https://www.camara.leg.br/noticias/708529-relator-apresenta-versao-preliminar-de-parecer-sobre-regulamentacao-do-novo-fundeb/
https://www.camara.leg.br/noticias/708529-relator-apresenta-versao-preliminar-de-parecer-sobre-regulamentacao-do-novo-fundeb/
https://www.otempo.com.br/mundo/nova-york-e-europa-voltam-a-fechar-as-escolas-por-causa-de-crescimento-da-covid-1.2412636
https://www.otempo.com.br/mundo/nova-york-e-europa-voltam-a-fechar-as-escolas-por-causa-de-crescimento-da-covid-1.2412636
https://oglobo.globo.com/sociedade/em-busca-de-apoio-ministro-da-educacao-recompoe-ala-militar-no-mec-24749225
https://oglobo.globo.com/sociedade/em-busca-de-apoio-ministro-da-educacao-recompoe-ala-militar-no-mec-24749225
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZXZcdi93R6yp5PbQnJplHQ
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/172nov
http://www.ipae.com.br/ead/historia.htm


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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