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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Eleições de presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reforçam o Poder Executivo e 
deverão trazer reflexos positivos para a educação 

https://www.camara.leg.br/noticias/724767-arthur-lira-e-eleito-presidente-da-camara-dos-deputados-em-1o-turno-
com-302-votos/  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/01/rodrigo-pacheco-promete-uniao-em-favor-da-saude-e-
do-crescimento-economico  

 
ENEN digital realiza sua primeira fase com abstenção de 68% dos candidatos 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/mais-de-29-mil-participam-do-1o-dia-de-enem-digital  

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmula de pareceres aprovados 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-299076481  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-301567348  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-301641210  

 
Plataforma +PNE irá auxiliar nas  ações de monitoramento e avaliação dos Planos de Educação dos 

estados, dos municípios e do Distrito Federal. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-41-de-25-de-janeiro-de-2021-300742723  

 
Capes rejeita todas as propostas de mestrado EAD 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/capes-rejeita-mestrado-ead/  

 
Volta às aulas presenciais está acontecendo com protocolos de segurança, como o divulgado para São 

Paulo 
https://www.sinesp.org.br/images/2020/Protocolo_SME_versaoII_jan2021_rev2.pdf  

 
Instrumentos de avaliação da educação superior são disponibilizados pelo INEP 

Glossário 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario_4_edicao.pdf  

 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância | Credenciamento  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.p
df  

 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância | Recredenciamento  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.
pdf  

 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância | Autorização  

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizaca
o.pdf 
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Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância | Reconhecimento e 
Renovação de Reconhecimento 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconheci
mento.pdf  

 
IPAE realiza evento voltado para Procuradores, Pesquisadores e Recenseadores Institucionais  

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/171fev21  
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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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