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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Escolas de educação básica e superior definem seus projetos pedagógicos para 2021 prevendo uso de 
ensino híbrido mas priorizando as aulas presenciais e valendo-se de vivências de outros países 

https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse  

 
 Fórum Nacional de Educação realizará o Webinário “Monitorando o Plano Nacional de Educação: onde 

estamos?”  
http://www.andifes.org.br/fne-realiza-webinario-sobre-o-plano-nacional-de-educacao/  

 
Conselho Nacional de Educação abre Consulta Pública sobre Alinhamento da Educação de Jovens e 

Adultos às diretrizes apresentadas na Base Nacional Comum Curricular e disponibiliza parecer sobre o 
novo Catálogo dos Cursos Técnicos 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166391-edital-de-chamamento-
eja&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166361-pceb005-
20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
Dispensa de revalidação de diplomas do Mercosul e Portugal será apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=455148&ori=1  

 
INEP passa admitir que avaliadores poderão atuar em mais de um instrumento para agilizar as visitas “in 

loco” 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/avaliadores-poderao-atuar-em-mais-de-um-

instrumento  
 

Estudo da Assessoria Parlamentar da Câmara dos Deputados mostra desigualdades educacionais 
aumentadas em função do COVID e traça considerações sobre o acesso à educação básica 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-

legislativa/fiquePorDentro/desigualdades-educacionais-1/texto-da-consultoria-sobre-desigualdades-educacionais  
https://www.camara.leg.br/noticias/709472-desigualdades-educacionais-podem-crescer-no-pos-pandemia/  

 
Procedimentos e orientações para 2021 é o tema central da reunião da Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino 
https://confenen.org.br/  

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação enfatiza as oportunidades de integração das escolas 

de ensino médio com as instituições de educação superior 
http://www.ipae.com.br/integracao/ems.htm  

  
 

  

https://youtu.be/GJ9vDFcuoW8
https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse
http://www.andifes.org.br/fne-realiza-webinario-sobre-o-plano-nacional-de-educacao/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166391-edital-de-chamamento-eja&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166391-edital-de-chamamento-eja&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166361-pceb005-20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166361-pceb005-20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=455148&ori=1
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/avaliadores-poderao-atuar-em-mais-de-um-instrumento
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/avaliadores-poderao-atuar-em-mais-de-um-instrumento
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/fiquePorDentro/desigualdades-educacionais-1/texto-da-consultoria-sobre-desigualdades-educacionais
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/fiquePorDentro/desigualdades-educacionais-1/texto-da-consultoria-sobre-desigualdades-educacionais
https://www.camara.leg.br/noticias/709472-desigualdades-educacionais-podem-crescer-no-pos-pandemia/
https://confenen.org.br/
http://www.ipae.com.br/integracao/ems.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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