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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Câmara dos Deputados destaca estudos onde especialistas defendem volta às aulas presenciais 
https://www.camara.leg.br/noticias/731798-especialistas-defendem-volta-segura-as-aulas-presenciais/  

 
Suspensão generalizada das atividades presenciais em todos os níveis da educação em nosso País é 

contestada pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-

30?task=callelement&format=raw&item_id=3086&element=132cd2fc-8661-4377-8b58-
0192bbe38a24&method=download  

 
Seminário internacional debate modelos de regulação da educação superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/seminario-internacional-debate-modelos-de-regulacao-da-
educacao-superior  

 
Calendário com as reuniões até junho da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação está 

disponível no site do INEP 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2020/documentos/Calendario_CTAA_janeiro_a_junho_2021.

pdf  

 
Curso sobre legislação trabalhista é lançado pelo SEMERJ  

http://novo.semerj.org.br/curso-legislacao-trabalhista-aplicada-a-administracao-de-pessoas/  

 
Fóruns estaduais da União dos Dirigentes Municipais de Educação  serão realizados entre março e 

julho 
http://undime.org.br/noticia/04-03-2021-10-02-foruns-estaduais-da-undime-serao-realizados-entre-marco-e-julho  

 
SEMESP elege sua nova diretoria que manterá as linhas de ação colaborativas com as instituições de 

ensino superior 
https://www.semesp.org.br/noticias/eleita-diretoria-do-semesp-para-o-trienio-2021-2024/  

 
Seminário Virtual sobre Direito Educacional será realizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/178mar/  
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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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