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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Conselho Nacional de Educação define pauta de sua sessão ordinária de março 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 
Prazo para pedido de aumento de vagas nos cursos superiores nesse semestre será encerrado no dia 

17 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464  

 
Comissão de Educação da  Câmara dos Deputados define sua presidente 

https://www.camara.leg.br/noticias/734413-professora-dorinha-e-eleita-presidente-da-comissao-de-educacao/  

 
Programa de Escolas Cívico-Militares será expandido para mais 74  municípios  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/relacao-dos-municipios-pre-selecionados-para-o-programa-
escolas-civicos-militares-foi-ampliada-de-54-para-74-vagas  

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação libera atas de suas últimas reuniões 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa  

 
  CONAES tem calendário de suas sessões de divulgado  

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/conheca-a-conaes  
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/membros-da-conaes  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170801-calendario-das-reunioes-
ordinarias-da-conaes-2021&category_slug=2020&Itemid=30192  

 
XVI Encontro Mineiro de Educação é referência nos grandes eventos educacionais de 2021 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yvhDajbhR4WH9vaLyTymEw  
https://sinep-mg.org.br/  

 
Consultoria para implantação e desenvolvimento de projetos de educação a distância amplia sua área 

de atuação 
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html  
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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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