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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação inicia sua primeira reunião de 2021 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168781-pt01-

2021&category_slug=2020&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168791-pr01-

2021&category_slug=2020&Itemid=30192 

 
Regras para adesão ao FIES no segundo semestre de 2021 são definidas pelo MEC  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-38-de-22-de-janeiro-de-2021-300391529 

 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação libera relação dos cursos 

técnicos de nível médio autorizados sem necessidade de atos dos respectivos sistemas de ensino 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.718-de-8-de-outubro-de-2019-220789583 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-28-de-21-de-janeiro-de-2021-300202571 

 
Fechamento de escolas no Brasil durou o dobro da média mundial 

https://www.oantagonista.com/mundo/fechamento-de-escolas-no-brasil-durou-o-dobro-da-media-mundial/ 

 
Frente Parlamentar Mista da Educação entrega a candidatos à Presidência da Câmara carta com 

prioridades para a educação 
https://www.camara.leg.br/noticias/721893-deputados-entregam-a-candidatos-a-presidencia-da-camara-carta-

com-prioridades-para-a-educacao/ 

 
Câmara dos Deputados priorizará projeto de lei que estabelece estratégia nacional para retorno às 

aulas 
https://www.camara.leg.br/noticias/665399-PROPOSTA-eGIA-NACICE-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-

RETORNO-AS-AULAS 

 
Associação Nacional dos Centros Universitários reúne os principais centros do país 

http://www.anaceu.org.br/ 

 
Novas versões dos Cursos de Direito Educacional, Administração da Educação e Administração de 

Programas de Educação a Distancia são lançadas pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/100/index.html 

http://www.ipae.com.br/md/125/ 
http://www.ipae.com.br/md/126/ 
http://www.ipae.com.br/md/127/ 

 
 

https://youtu.be/wPhnf20KFRM
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1508&L=1427&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1508&L=1427&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1508&L=1426&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1508&L=1426&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1509&L=1428&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1510&L=63&F=H
http://ipaeduc.com.br/link.php?M=295236&N=1510&L=1429&F=H
https://www.oantagonista.com/mundo/fechamento-de-escolas-no-brasil-durou-o-dobro-da-media-mundial/
https://www.camara.leg.br/noticias/721893-deputados-entregam-a-candidatos-a-presidencia-da-camara-carta-com-prioridades-para-a-educacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/721893-deputados-entregam-a-candidatos-a-presidencia-da-camara-carta-com-prioridades-para-a-educacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/665399-PROPOSTA-eGIA-NACICE-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-RETORNO-AS-AULAS
https://www.camara.leg.br/noticias/665399-PROPOSTA-eGIA-NACICE-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-RETORNO-AS-AULAS
http://www.anaceu.org.br/
http://www.ipae.com.br/md/100/index.html
http://www.ipae.com.br/md/125/
http://www.ipae.com.br/md/126/
http://www.ipae.com.br/md/127/


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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