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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Avaliação virtual deverá ser iniciada pelo INEP para as visitas às instituições de ensino superior 
https://www.semesp.org.br/assessoria-educacional/noticias/inep-anuncia-inicio-de-avaliacoes-in-loco-em-formato-

virtual/ 

 
Conselho Nacional de Educação prossegue com sua reunião de abril 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=179891-pt04-
2021&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=180871-pr04-
2021&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Projeto de Educação Domiciliar tem avanços e especialistas registram posições contrárias e favoráveis 

https://www.camara.leg.br/noticias/744818-especialistas-alertam-para-possiveis-problemas-da-educacao-
domiciliar/ 

https://confenen.org.br/n-o-21-2021-homeschooling/ 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328 

 
Senado Federal analisa projeto que suspende pagamento de parcelas do Fies por mais 180 dias 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/04/projeto-suspende-pagamento-de-parcelas-do-fies-por-mais-
180-dias 

 
Inscrições para ocupação de bolsas remanescentes do Prouni ocorrerão em 3 e 4 de maio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-para-ocupacao-de-bolsas-remanescentes-do-prouni-
ocorrerao-em-3-e-4-de-maio 

 
Violência em escola nos Estados Unidos praticamente coincide com os dez anos do massacre em 

escola no Rio de Janeiro e evidencia que poucas medidas de proteção são adotadas 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/12/tiroteio-em-escola-de-ensino-medio-deixa-feridos-no-tennessee-

eua.ghtml 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/massacre-que-deixou-12-criancas-mortas-em-escola-no-rio-

completa-dez-anos.shtml 
 

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil divulga resultado de pesquisa com instituições 
educacionais  

https://anec.org.br/ 
https://anec.org.br/noticias/anec-divulga-pesquisa-com-as-instituicoes-de-ensino/ 

 
Retenção no EAD: Colocando os desafios em prática é tema de evento promovido pelo Grupo DDM  

https://www.grupoddm.com.br/ 
https://contato.site/ddfda8853b/grupo-ddm/webinar-ddm  
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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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