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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Ministério da Educação volta a aplicar penalidades de descredenciamento de instituições de ensino 

superior 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-17-de-17-de-fevereiro-de-2021-304423731  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-18-de-18-de-fevereiro-de-2021-304427405  

 
Conselho Nacional de Educação define previsão dos processos a serem relatados em sua reunião de 

fevereiro 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/previsao-de-relato  

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341  

 
Comissão de Educação do Senado Federal elegerá seu novo presidente ainda em fevereiro 

 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/02/comissoes-devem-eleger-presidentes-e-vices-na-semana-

que-vem  

 
Glossário de termos aplicáveis nas avaliações institucionais é disponibilizado pelo INEP 

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

 
Volta da mobilidade internacional está prevista para setembro, segundo a CAPES 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/volta-da-mobilidade-internacional-esta-prevista-para-setembro  

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação define a pauta das reuniões dos comitês 

especializados 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa  

 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior de Sâo Paulo define a realização de 

jornadas regionais e elegerá sua nova diretoria em assembleia prevista para esse mês 
https://www.semesp.org.br/eventos/jornadas-regionais/  

https://www.semesp.org.br/noticias/carta-do-presidente-relatorio-de-gestao-eleicoes/  

 
Novos serviços voltados para apoiar o desenvolvimento da educação nos municípios são lançados pelo 

IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/204/  

http://www.ipae.com.br/md/7.05.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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