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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Estudos científicos apresentados na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados apontam que 
as crianças têm uma carga viral de coronavírus semelhante à dos adultos e que lockdown com escolas 

fechadas é o meio mais eficiente de conter o avanço da pandemia 
https://www.camara.leg.br/noticias/740881-pesquisadora-diz-que-pais-esta-longe-de-volta-segura-as-aulas/  

 
MEC institui Grupo de Trabalho para acompanhamento da implantação do diploma digital 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-institui-gt-de-acompanhamento-da-implantacao-do-diploma-
digital  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-122-de-23-de-marco-de-2021-310318921  
http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/  

 
Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica é criado pelo Ministério da Educação  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10660.htm  

 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo é 

objeto de nova Resolução do Conselho Nacional de Educação 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-26-de-marco-de-2021-310886981  

 
Conselho Nacional de Educação publica  súmula de pareceres aprovados nas reuniões de janeiro e de 

fevereiro de 2021 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-310887063  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-310855513  

 
Supremo Tribunal Federal decide que Ministério da Educação não pode nomear diretor interino de 

centros técnicos federais 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463168&tip=UN  

 
Congresso das Américas sobre Educação Internacional  será realizado em outubro 2021 em modo 

virtual, sendo gerado no Chile 
https://oui-iohe.org/pt-br/caei-caie/  

https://oui-iohe.org/pt-br/sobre-a-oui/  

 
IPAE e suas áreas de atuação: Tecnologia em educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/tecnologia-em-educacao/  
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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. 
 
 

EXPEDIENTE 

 

Publicação diária do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no 

Brasil e no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 
 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

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

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

