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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

INEP e avaliadores do se reúnem e definem o retorno das avaliações presenciais de novos cursos 
credenciamentos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-e-avaliadores-do-basis-se-reunem-nesta-quarta-3 
 

Dados da UNESCO mostram que, em média, dois terços de um ano acadêmico foram perdidos em todo 
o mundo devido ao fechamento das escolas devido à COVID-19 

https://pt.unesco.org/news/dados-da-unesco-mostram-que-em-media-dois-tercos-um-ano-academico-foram-
perdidos-em-todo-o  

 
Prioridades do governo são apresentadas na Câmara e no Senado 

https://www.camara.leg.br/noticias/725714-confira-a-lista-de-prioridades-do-governo-na-camara-e-no-senado/  

 
Partidos anunciam líderes e discutem partilha de comissões para 2021-2022 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/04/partidos-anunciam-lideres-e-discutem-partilha-de-
comissoes-para-2021-2022  

 
Ambiente virtual de aprendizagem é liberado pelo MEC para início das aulas no curso da ação Novos 

Caminhos 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ambiente-virtual-de-aprendizagem-e-liberado-para-inicio-das-aulas-

no-curso-da-acao-novos-caminhos  

 
Projeto de lei que institui o Certificado de Recebíveis Educacionais em decorrência do estado de 
calamidade pública pela pandemia da Covid-19 deverá ter andamento no Congresso Nacional 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2255228  

 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior define a realização de evento sobre os 

desafios de 2021 
https://abmes.org.br/  

 
Inovações nos processos gerenciais das escolas de educação básica é tema de evento que será 

realizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.961.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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