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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Medidas provisórias instituem programas emergenciais de apoio às empresas, inclusive educacionais 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470  

 
Supremo Tribunal Federal julga mais uma ação favorável aos estabelecimentos de ensino 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decisoes-316980772  
https://confenen.org.br/vitoriosa-a-acao-direta-de-inconstitucionalidade-n-o-5997/  

 
CAPES libera manuais do Curso on-line Alfabetização Baseada na Ciência (ABC) 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/parceria-capes-e-mec-libera-manuais-abc  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=230:alfabetizacao-baseada-na-
ciencia-abc&catid=16  

 
Câmara dos Deputados cria um canal para informações sobre a educação domiciliar 

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/camara-discute-educacao-domiciliar/  

 
INEP disponibiliza glossário para avaliação das instituições e cursos superiores que será utilizado 

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

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario_4_edicao.pdf  

 
Comissão de Educação do Senado Federal divulga existência de 260 matérias aguardando análise 

http://www8.senado.leg.br/dwweb/sgmDoc.html?docId=3852492&lsScodcol=47  

 
Protocolo de limpeza e desinfecção de escolas é divulgado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de 

Ensino da Bahia e serve de referência para escolas de todo o Brasil 
http://www.sinepe-ba.com.br/sinepe-ba/arquivos/PROTOCOLO_LIMPEZA_-_SANITIZACAO_-

_DESINFECCAO_DE_ESCOLAS.pdf  
https://www.sinepe-ba.com.br/  

 
IPAE disponibiliza uma nova pesquisa com informações de todas as instituições de ensino superior 

credenciadas para educação a distância 
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html  

 
 

https://youtu.be/GSs6s4uusdU
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decisoes-316980772
https://confenen.org.br/vitoriosa-a-acao-direta-de-inconstitucionalidade-n-o-5997/
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/parceria-capes-e-mec-libera-manuais-abc
http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=230:alfabetizacao-baseada-na-ciencia-abc&catid=16
http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=230:alfabetizacao-baseada-na-ciencia-abc&catid=16
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/camara-discute-educacao-domiciliar/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-183-de-23-de-abril-de-2021-315769412
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario_4_edicao.pdf
http://www8.senado.leg.br/dwweb/sgmDoc.html?docId=3852492&lsScodcol=47
http://www.sinepe-ba.com.br/sinepe-ba/arquivos/PROTOCOLO_LIMPEZA_-_SANITIZACAO_-_DESINFECCAO_DE_ESCOLAS.pdf
http://www.sinepe-ba.com.br/sinepe-ba/arquivos/PROTOCOLO_LIMPEZA_-_SANITIZACAO_-_DESINFECCAO_DE_ESCOLAS.pdf
https://www.sinepe-ba.com.br/
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html


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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