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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Portaria que institui a Avaliação Externa Virtual in Loco no âmbito das visitas por comissões de 
especialistas para avaliação externa de Instituições de Educação Superior e cursos de graduação é 

publicada pelo INEP 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-165-de-20-de-abril-de-2021-315215701 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-externa-virtual-e-um-marco-na-educacao-superior 

 
Secretaria de Educação Superior do MEC apresenta ações enquanto durar a pandemia 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretaria-de-educacao-superior-apresenta-acoes-enquanto-durar-
a-pandemia 

 
Câmara dos Deputados aprova diretrizes para o retorno às aulas presenciais e considera educação 

básica e superior como serviços essenciais 
https://www.camara.leg.br/noticias/749200-camara-aprova-projeto-que-estabelece-diretrizes-para-o-retorno-as-

aulas-presenciais/ 
 

Autorização permanente para assembleias e reuniões remotas  associações, fundações e organizações 
religiosas tem projeto aprovado pelo Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/04/autorizacao-permanente-para-assembleias-e-reunioes-
remotas-vai-a-camara 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Direito são alteradas pelo Conselho Nacional de 

Educação 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-19-de-abril-de-2021-314909522* 

 
UNESCO lançará o informe do seguimento da educação no mundo em 2020 com ênfase na América 

Latina e Caribe em sessão virtual no próximo dia 27 de abril 
https://events.unesco.org/event?id=2482625087&lang=3082 

 
Colégio 24 Horas desenvolve um trabalho permanente de apoio às instituições de educação 

http://www.colegio24horas.com.br/ 

 
Controles acadêmicos em decorrência das normas excepcionais aplicáveis às instituições é tema de 

curso ministrado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12960/ 
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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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