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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Projeto amplia estado de calamidade até 30 de junho 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/01/05/projeto-amplia-estado-de-calamidade-ate-30-de-junho 

 
Sistema de Avaliação da Educação Básica tem normas definidas pelo MEC 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-10-de-8-de-janeiro-de-2021-298322305 

 
Medidas de biossegurança para realização da edição 2020 do ENEM favorecem decisão da Justiça 

Federal de manter o exame nas datas agendadas 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/medidas-de-prevencao-a-covid-19-na-aplicacao-do-exame 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/apos-decisao-judicial-favoravel-inep-mantem-enem-2020 

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza parecer que esclarece dúvidas sobre a oferta de cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167881-pces713-

20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Reforma tributária pode ser votada pelas Casas Legislativas em março trazendo reflexos para as 

atividades educacionais 
https://www.camara.leg.br/noticias/720068-reforma-tributaria-pode-ser-votada-em-marco/ 

 
Obras raras – Revista Pedagógica (1º periódico educacional brasileiro) 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=341010&PagFis=1 

 
Educação perde um de seus grandes líderes: Prof. Gabriel Rodrigues 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4166/luto-abmes-se-despede-de-gabriel-mario-rodrigues 

 
IPAE disponibiliza relação de todas as instituições credenciadas para educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ead/central_inf.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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