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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados define os membros da mesa diretora 
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1976159.htm  

 
Projeto de lei que permite educação domiciliar tem designação de relatora e deve ter avanços pois é 

prioridade do governo federal 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328  

 
Ministro da Educação não homologa parecer que permitia os cursos de mestrado e doutorado iniciarem 

após a publicação da decisão pelo CNE 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-16-de-marco-de-2021-309058731  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=78281-rces007-17-
pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192  

 
Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião com dezenas de processos relatados 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  

 
MEC assina acordo de cooperação contra a evasão escolar de jovens jogadores de futebol 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-assina-acordo-de-cooperacao-contra-a-evasao-escolar-de-
jovens-jogadores-de-futebol  

 
Atuação do fonoaudiólogo no ambiente escolar é regulamentado pelo Conselho Federal 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cffa-n-605-de-17-de-marco-de-2021-309062427  

 
Avaliação da aprendizagem em larga escala no contexto do COVID 19 é tema de evento internacional 

no Chile, patrocinado pela UNESCO 
https://events.unesco.org/event?id=2480273574&lang=1033  

 
IPAE e suas áreas de atuação: Direito Educacional 

http://www.ipae.com.br/ipae/direito-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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