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Matérias veiculadas nesta edição 

 
MEC e secretarias estaduais debatem a respeito do Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-secretarias-estaduais-debatem-a-respeito-do-novo-ensino-
medio  

 
Inep apresenta cronograma de trabalho ao CNE 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/inep-apresenta-cronograma-de-trabalho-ao-cne  

 
Comissão de Educação do Senado Federal é definida e inicia seus trabalhos 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/02/comissao-de-educacao-sera-presidida-por-marcelo-castro  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/23/marcelo-castro-e-eleito-presidente-da-comissao-de-

educacao-cultura-e-esporte  

 
Reaplicação do ENEM é iniciada em cidades de todo o Brasil 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/inep-inicia-segundo-dia-de-reaplicacao-das-provas  

 
Supremo Tribunal Federal define que lei do Paraná sobre registro de diplomas de curso a distância por 

universidades estaduais é inválida 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460857&ori=1  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=110741&ori=1  

 
CAPES amplia seu portal de periódicos 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?  

 
Reformulação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é tema de seminário virtual da 

ABMES 
https://abmes.org.br/eventos/detalhe/893/seminario-virtual-abmes-bate-papo-com-o-inep-reformulacao-do-sinaes  

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação comemora seus 48 anos 

http://www.ipae.com.br/ipae/o-ipae-comemora-hoje-dia-23-de-fevereiro-de-2021-48-anos-de-ininterrupto-trabalho-
no-desenvolvimento-da-qualidade-do-ensino/  
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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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