
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6259 - terça-feira – 9 de fevereiro de 2021 

 

 

https://youtu.be/9egFD44m7wE  
 

 
Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Inicio aulas presenciais ocorre em muitas cidades 
Ano letivo nas escolas privadas deve começar até março em todo o país - Educação - Jovem Pan News - Bauru | 

Esportes, entretenimento, notícias e vídeos com credibilidade (jovempanbauru.com.br) 

 
Supremo Tribunal Federal reconhece direito das entidades sem fins lucrativos 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3979672 

 
Enem Digital é finalizado, como uma experiência nova com resultados positivos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-26-mil-participam-do-2o-dia-de-enem-digital 
 

Portarias do MEC reconhecem milhares de cursos de graduação 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-109-de-4-de-fevereiro-de-2021-302558070 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-110-de-4-de-fevereiro-de-2021-302551222 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-110-de-4-de-fevereiro-de-2021-302551222 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-112-de-4-de-fevereiro-de-2021-302545807 
 

CAPES lista perspectivas para 2021 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-lista-perspectivas-para-2021 

 
Riscos à saúde, educação e cultura podem virar crime de responsabilidade, segundo projeto de lei 

apresentado no Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/08/riscos-a-saude-educacao-e-cultura-podem-virar-crime-

de-responsabilidade  
 

Consórcio Rede de Educação a Distância congrega instituições de vários países 
http://www.cread.org/index-por.html 

 
Assessoria para Análise da Regularidade de Instituições e Cursos de Educação Superior é 

disponibilizada pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/907/ 
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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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