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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião com resultados positivos 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 
Exame Nacional do Ensino Médio Digital realiza avaliação para 96.000 estudantes 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/primeiro-enem-digital-comeca-no-domingo-31 

 
Prazos do Programa Universidade para Todos do 1º semestre de 2021 que teve oferta de 162 mil 
bolsas em 13 mil cursos de mais de mil instituições privadas de ensino e 600 mil candidatos são 

prorrogados 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-5-de-27-de-janeiro-de-2021-300986282 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-66-de-8-de-dezembro-de-2020programa-universidade-para-todos-
prouniprocesso-seletivo-primeiro-semestre-de-2021-293831385 

 
Escolas públicas têm até 1° de março para informar quantitativo de alunos matriculados 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-publicas-tem-ate-1deg-de-marco-para-informar-
quantitativo-de-alunos-matriculados 

 
Parâmetros e procedimentos para renovação de reconhecimento de cursos superiores, nas 

modalidades presencial e a distância, são divulgados pelo MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-86-de-28-de-janeiro-de-2021-301391167 

 
Autorização de cursos técnicos pelas Instituições Privadas de Ensino Superior tem novo sistema de 

prazo para submissão dos pedidos 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.718-de-8-de-outubro-de-2019-220789583 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-62-de-24-de-janeiro-de-2020-239866490 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-28-de-21-de-janeiro-de-2021-300202571 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-27-de-janeiro-de-2021-301398613 

 
Eleições no Congresso Nacional definirão os rumos políticos brasileiros 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/01/28/eleicao-da-nova-mesa-da-camara-sera-segunda-feira-
as-19h 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/01/28/eleicao-da-mesa-do-senado-e-abertura-do-ano-
legislativo-marcadas-para-esta-segunda 

 
Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades consolida seu trabalho de apoio às instituições 

isoladas de ensino superior 
http://www.abrafi.org.br/ 

 
Sistema Integrado de Orientações Jurídico Educacionais e Sistema Integrado de Informações 

Educacionais ampliam serviços  
http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 

http://www.ipae.com.br/md/201-2/ 
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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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