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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar é objeto de nova consulta pública do 
Conselho Nacional de Educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172841-edital-de-chamamento-
formacao-gestores-da-educacao-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172851-parecer-resolucao-cne-
matriz-competencias-diretor-escolar-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192  

 
MEC reconhece os cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos e profissionais recomendados 
pelo Conselho Técnico Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-157-de-23-de-marco-de-2021-310357219  

 
Parecer que modifica as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo é homologado após decisão judicial 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-23-de-marco-de-2021-310353445  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=128041-pces948-
19&category_slug=outubro-2019&Itemid=30192  

 
Secretaria de Educação Básica anuncia ações para os alunos terem acesso à internet no ensino de 

base público 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretaria-de-educacao-basica-trabalha-em-acoes-para-os-alunos-

terem-acesso-a-internet-no-ensino-de-base-publico  

 
Comissão de Educação aprova apoio federal a feiras de ciências nas escolas 

https://www.camara.leg.br/noticias/739452-comissao-de-educacao-aprova-apoio-federal-a-feiras-de-ciencias-nas-
escolas/ 

 

UNESCO acolhe novo instrumento internacional sobre os direitos da criança em relação ao ambiente 
digital 

https://en.unesco.org/news/unesco-welcomes-new-international-instrument-childrens-rights-relation-digital-environment  

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Sudeste Mineiro divulga o Compromisso Público para 

Retomada das Aulas Presenciais com Segurança 
https://sinepesudeste.org.br/2021/02/11/compromisso-publico-do-sinepe-sudeste-para-retomada-das-aulas-

presenciais-com-seguranca/  

 
IPAE e suas áreas de atuação: Informações educacionais 

http://www.ipae.com.br/ipae/informacoes-educacionais/  
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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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