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Matérias veiculadas nesta edição 

 
MEC abre protocolo para pedidos das instituições de ensino superior 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464 

 
Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/pesquisa-revela-dados-sobre-tecnologias-nas-
escolas 

 
Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170521-edital-de-chamamento-
formacao-gestores-da-educacao&category_slug=fevereiro-2021-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170531-texto-referencia-matriz-
nacional-comum-de-competencias-do-diretor-escolar&category_slug=fevereiro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Pós-graduação brasileira cresce 48% na última década 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/pos-graduacao-brasileira-cresce-48-na-ultima-decada 

 
Comissão de Educação do Senado Federal deve ser instalada no dia 23 de fevereiro  

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/02/rodrigo-pacheco-comissoes-permanentes-do-senado-devem-
ser-instaladas-no-dia-23 

 
STF mantém legislação para escolha de reitores das universidades federais 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460235&ori=1 

 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais define o calendário de 

atividades de 2021 
http://www.abruem.org.br/ 

http://www.abruem.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=410:confira-o-cronograma-de-
atividades-de-2021-da-abruem&catid=80:noticias&Itemid=562 

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

promovido 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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