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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 
 

Câmara dos Deputados define presidências das comissões e a de educação será presidida por 
parlamentar dos Democratas  

https://www.camara.leg.br/noticias/732804-definicao-sobre-presidencias-das-comissoes-fica-para-terca-feira/  

 
MEC estuda novos modelos de regulação da educação superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/seminario-internacional-chega-ao-fim-com-troca-de-experiencias-e-
de-modelos-de-regulacao-da-educacao-superior  

 
Novo Presidente do INEP, após ser nomeado e empossado, é apresentado ao Presidente da República 

pelo Ministro da Educação 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/danilo-dupas-e-apresentado-ao-presidente-jair-

bolsonaro  

 
Conselho Nacional de Educação prossegue estudos sobre a nova Matriz Nacional Comum de 

Competências do Diretor Escolar 
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  

 
Senado Federal resolve que sessões serão unicamente remotas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/04/sessoes-serao-unicamente-virtuais-a-partir-da-proxima-
semana-anuncia-pacheco  

 
UNESCO incentiva as comemorações do Dia Internacional da Matemática 

https://en.unesco.org/commemorations/mathematics  

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, um dos primeiros do Brasil, 

adota selo para identificar escolas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes 
https://www.sineperj.org.br/  

https://www.sineperj.org.br/selo  

 
Consultoria em tecnologias na educação tem novas linhas de atuação através do IPAE 

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