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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Cenários para a volta às aulas são evidenciados em pesquisa junto aos estados 
https://querobolsa.com.br/revista/volta-as-aulas-2021-veja-as-datas-de-inicio-do-ano-letivo-em-cada-estado 

 

MEC exclui dezenas de mantenedoras do processo seletivo do Programa Universidade para Todos 
referente ao primeiro semestre de 2021 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021-298327052 

 
CAPES regulamenta o funcionamento de Polos de Educação a Distância para oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2-de-4-de-janeiro-de-2021-297936777 

 
Supremo Tribunal Federal invalida norma do Rio Grande do Sul sobre critério etário para ingresso no 

ensino fundamental 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457965&tip=UN 

 
Projeto de lei que autoriza reuniões remotas de associações mesmo após pandemia é importante para 

as instituições educacionais 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/01/projeto-autoriza-reunioes-remotas-de-associacoes-mesmo-

apos-pandemia 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146039 

 
Plano estratégico do MEC prevê ações até 2023 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145591-plano-estrategico-
mec&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Associação Brasileira de Educação representa um marco referencial para o país 

http://www.abe1924.org.br/quem-somos 

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação define seus primeiros cursos e eventos virtuais 

para 2021 
http://www.ipae.com.br/calendario_2021.htm 

http://www.ipae.com.br/ev/12.958.1.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.959.1.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.983.1.htm 
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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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