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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Supremo Tribunal Federal reconhece direito das entidades sem fins lucrativos quanto à isenção da cota 
patronal do INSS 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346250993&ext=.pdf 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346159044&ext=.pdf 

 
Avaliação virtual das instituições e cursos superiores tem regulamentação pelo INEP 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-183-de-23-de-abril-de-2021-315769412 

 
Ministério da Educação altera normas sobre o FIES 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-230-de-22-de-abril-de-2021-315768981 

  
Aplicação do ENADE às áreas previstas para avaliação em 2020 é prorrogado 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-23-de-abril-de-2021-315741272 

 
Conselho Nacional de Educação torna sem efeito pareceres aprovados e enfrenta resistência do 

Ministro para homologação de atos do colegiado 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-26-de-abril-de-2021-316017976 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-26-de-abril-de-2021-316014504 

 
Falecimento do Prof. Hermes Figueiredo é lamentado por educadores em todo o Brasil 
https://www.semesp.org.br/noticias/diretoria-do-semesp-presta-homenagens-ao-prof-hermes/ 

 

Dia Nacional da Educação terá alguns eventos comemorativos 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-educacao/ 

 
IPAE lança no Seminário Virtual de Administração da Educação livros eletrônicos sobre 

Desenvolvimento da Educação 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/181abr/ 

http://www.ipae.com.br/des_edu/dda35.pdf 
http://www.ipae.com.br/des_edu/hgn58.pdf 
http://www.ipae.com.br/des_edu/rth84.pdf 
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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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