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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Ministério da Educação nomeia novo Presidente do INEP e novo Secretário de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior 

https://static.poder360.com.br/2021/02/exoneracao-alexandre-lopes-inep-25-fev-2021.pdf  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-25-de-fevereiro-de-2021-305398069  

 
Não homologação de parecer do CNE pelo Ministro impedirá a postergação de prazo para implantação 

de instituições credenciadas e de cursos autorizados, em razão das circunstâncias restritivas 
decorrentes da pandemia da COVID-19. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153561-pcp010-
20&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192  

 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-26-de-fevereiro-de-2021-305685086  

 
CNE libera súmula com parte dos pareceres aprovados na reunião de janeiro  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-306208609  

 
Portaria prorroga prazo para emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66544171/do1-2019-03-12-portaria-n-
554-de-11-de-marco-de-2019-66543842  

 
Instituições Privadas de Ensino Superior recebem autorização para oferta de mais de 40 mil vagas em 

cursos técnicos 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/instituicoes-privadas-de-ensino-superior-recebem-autorizacao-

para-oferta-de-mais-de-12-mil-vagas  

 
MEC e Banco Mundial tratam de ações para o Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/mec-e-banco-mundial-tratam-de-acoes-para-o-novo-ensino-medio 

 
Câmara dos Deputados definirá nos próximos dias os presidentes das Comissões, inclusive a de 

Educação 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce  

 
IPAE inova e passa a editar videorevistas especializadas em Direito Educacional, Educação a Distância, 

Administração da Educação e Atualidades em Educação 
http://ipae.com.br/md/201-2/  
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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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