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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

MEC apresenta a parlamentares ações da pasta em 2020 e iniciativas para 2021 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-apresenta-a-parlamentares-acoes-da-pasta-em-2020-e-

iniciativas-para-2021-1 

 
Comitê Editorial e do Comitê Executivo das publicações científicas seriadas 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-152-de-31-de-marco-de-2021-312037900 
 

Avaliação Externa in loco de Instituições de Educação Superior e Cursos de Graduação tem um 
conjunto de informações disponibilizadas pelo INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/avaliacao-in-loco 

 
Senado Federal tem composição plena da Comissão de Educação e prossegue com reuniões 

exclusivamente virtuais 
https://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=47 

 
Supremo Tribunal Federal decide que reeducanda aprovada no  Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos  terá benefícios de remição da pena 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463305&ori=1 

 
Projetos inovadores da China e da Finlândia receberão o Prêmio da UNESCO por aprimorar o 

aprendizado por meio da Inteligência Artificial 
https://en.unesco.org/news/innovative-projects-china-and-finland-receive-unesco-king-hamad-bin-isa-al-khalifa-

prize 
 

Desafios e perspectivas dos itinerários formativos no Novo Ensino Médio é tema de evento promovido 
pela CONFENEN 

https://confenen.org.br/seminario-confenen-ensino-medio/ 

 
Abertura de prazo para credenciamento para educação a distância provoca demanda e IPAE amplia 

sua área de atuação no setor 
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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