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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) define o calendário de suas reuniões de 
janeiro a junho  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2020/documentos/Calendario_CTAA_janeiro_a_junho_2021.
pdf 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa 

 
MEC e prefeituras alinham ações para programas educacionais em 2021 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-e 

 
Aumenta o numero de instituições de Portugal que aceitam notas do ENEM favorecendo as 

oportunidades de integração 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/51-instituicoes-de-portugal-aceitam-notas-do-exame 

http://www.ipae.com.br/ev/12.961.htm 

 
Projeto de lei propõe que política de cotas nas universidades seja estendida por mais dez anos 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/01/politica-de-cotas-nas-universidades-podera-ser-estendida-
por-mais-10-anos 

 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais comemora 84 anos 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/evidencias-educacionais-marcam-os-84-anos-do-inep 

 
Educação perde mais um de seus grandes líderes – Prof. Antonio Veronezi 

https://anup.org.br/anup-se-despede-de-antonio-veronezi/ 

 
Associação Brasileira de Educação a Distância solicita ao MEC reinclusão de oportunidade para que 

instituições possam protocolar processos de credenciamento  para oferta de cursos de pós-graduação 
lato sensu  

http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/1942/2021/01/manifestacao_da_associacao_brasileira_de_e
ducacao_a_distancia_abed_acerca_da_portaria_n_1067,_de_23_de_dezembro_de_2020,_ministerio_da_educac

ao/gabinete_do_ministro 

 
Nova edição da Cartilha dos Direitos e Deveres da Educação será lançada em 27 de janeiro pelo 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação  
http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/ 

http://www.ipae.com.br/ev/12.959.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. 
 
 

EXPEDIENTE 

 

Publicação diária do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no 

Brasil e no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 
 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

