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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Avaliação in loco de instituições de ensino superior começa a ser feita pelo INEP 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco-subsidia-regulacao-e-supervisao-do-nivel-de-

ensino  
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/avaliacao-in-loco  

 
Política Nacional de Formação de Profissionais de Educação Básica deverá ter regulamentação  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-277-de-7-de-maio-de-2021-318731719  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8752.htm  

 
MEC institui Grupo de Trabalho com a finalidade subsidiar proposta de atualização da legislação de 

regulamentação Fundeb 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-380-de-7-de-maio-de-2021-318749563  

 
CNE libera súmulas de pareceres aprovados em março e abril 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-318761057  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-318749381  

 

Participantes de audiência na Câmara de Deputados pedem derrubada de veto à ajuda para internet no 
ensino público 

https://www.camara.leg.br/noticias/756375-participantes-de-audiencia-pedem-derrubada-de-veto-a-ajuda-para-
internet-no-ensino-publico/  

 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) completa 70 anos e recebe 

homenagem do Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/07/em-homenagem-aos-70-anos-do-cnpq-autoridades-

defendem-ciencia-e-tecnologia  
https://www.gov.br/cnpq/pt-br  

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/destaque-em-cti/cnpq-completa-70-anos  
 

Associação Brasileira de Direito Educacional expande suas ações para todo o Brasil  
https://www.abrade.org.br/  

 
Estudo técnico sobre avaliação in loco é disponibilizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/et/52pre.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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