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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Ocupação de bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos tem novas normas do MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-212-de-14-de-abril-de-2021-314278478 

 
CNE encerra sua reunião ordinária de abril 

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

 
Supremo Tribunal Federal apreciará questionamento contrário à decisões que proibem aulas 

presenciais 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463720&ori=1 

 
Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação lança o Relatório Nacional da Alfabetização 

Baseada em Evidências 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretaria-de-alfabetizacao-lanca-o-relatorio-nacional-da-

alfabetizacao-baseada-em-evidencias 

 
Parecer com modificações das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito é 

homologado pelo Ministro 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-14-de-abril-de-2021-314278718 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170191-pces757-
20&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública para apreciar a Agenda da 

Educação para o biênio 2021-2022 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/audiencia-publica-

em-16-04-21-para-apresentacao-da-agenda-da-educacao-propostas-para-o-bienio-2021-2022 

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro define nota de repúdio contra 

as decisões políticas de manter as escolas fechadas  
https://www.sineperj.org.br/ 

https://www.sineperj.org.br/admIN/upload/noticia_has_arquivo/CartaAbertadeRedio11-04-21.pdf 
 

As Tecnologias na Educação será tema de evento promovido pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12965/ 
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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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