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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Nova lei define o dia da educação profissional e tecnológica 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.139-de-16-de-abril-de-2021-314661411 

 
CAPES tem nova Presidente que define carta de intenções e altera o calendário de avaliação 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-318-de-15-de-abril-de-2021-314318073 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/nova-presidente-da-capes-publica-carta-de-intencoes 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-63-de-16-de-abril-de-2021-314925268 
 

Semana Global do Empreendedorismo marcará eventos e atividades em novembro de cada ano 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.135-de-16-de-abril-de-2021-314661326 

 
Minuta de portaria sobre a avaliação virtual a ser feita pelo INEP 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:98a26b35-3e9f-42b7-9612-
a4065826636d#pageNum=1 

 
Secretários de Educação pedem envolvimento de deputados em debates da Agenda de Aprendizagem 

durante audiência pública realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/noticias/747871-secretarios-de-educacao-pedem-envolvimento-de 

 
Imunidade tributária de partidos, sindicatos e instituições educacionais sem fins lucrativos alcança IOF 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464236&ori=1 

 
Prêmio de Inovação no Ensino Superior Prof. Gabriel Mario Rodrigues é lançado pelo SEMESP 

https://www.semesp.org.br/premio-inovacao/ 

 
As novas competências do Diretor Escolar é tema de evento realizado pelo IPAE  

http://www.ipae.com.br/ev/12966/ 
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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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