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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Novo ano traz esperanças de retorno à normalidade e desenvolvimento das instituições educacionais 
http://www.ipae.com.br/md/msgfinaldeano1/ 

 
UNICEF afirma que preocupação de 2021 deve ser a reabertura de escolas 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/12/30/preocupacao-de-2021-deve-ser-a-reabertura-de-escolas-diz-
chefe-da-unicef.htm?cmpid=copiaecola 

 
Plano Trienal do FIES é definido pelo Comitê Gestor prevendo para 2021 noventa e três mil vagas e 

quinhentos milhões de reais 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2021&jornal=515&pagina=50&totalArquivos

=251 

 
Conselho Nacional de Educação publicou Resolução da Câmara de Educação Superior dispondo sobre 

prazo de implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais durante a calamidade pública 
provocada pela pandemia da COVID-19. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/ces-n-1-de-29-de-dezembro-de-2020-296893578 

 
Supremo Tribunal Federal confirma suspensão de decreto que instituiu política nacional de educação 

especial 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457869&ori=1 

 
Normas sobre utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das 

atividades pedagógicas dos cursos da educação profissional técnica de nível médio das instituições do 
sistema federal de ensino são definidas pelo MEC 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.096-de-30-de-dezembro-de-2020-297416148 

 
Renovação parcial de parlamentares na Câmara dos Deputados decorre da posse de novos prefeitos 

nas cidades brasileiras 
https://www.camara.leg.br/noticias/719495-dez-suplentes-assumem-cargo-de-deputado-federal-oito-deles-como-

titulares-do-mandato/ 
 

Principais áreas de atuação e atividades do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação são 
destacadas em folder e nova edição do IPAE News 

http://www.ipae.com.br/folder/ 
http://www.ipae.com.br/ipaenews/ano7/17 
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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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