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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar é definida pelo CNE durante a reunião onde 
o Secretário de Educação Básica do MEC assume o cargo de conselheiro nato  

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/previsao-de-relato 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretario-executivo-e-secretario-de-educacao-basica-participam-

de-sessao-plenaria-do-cne-1 

 
Equivalência entre conceitos e notas utilizados nos processos avaliativos realizados pela CAPES, para 

avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu tem novas normas  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-68-de-3-de-maio-de-2021-319404139 

 
Cronograma do Censo da Educação Superior 2020 é modificado pelo INEP 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-197-de-10-de-maio-de-2021-3190221 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-635-de-17-de-dezembro-de-2020-294938074 

 
Escola como espaço de proteção contra violência infanto-juvenil é defendida em sessão da Câmara dos 

Deputados 
https://www.camara.leg.br/noticias/757303-debate-aponta-escola-como-espaco-de-protecao-contra-violencia-

infanto-juvenil/ 

 
Supremo Tribunal Federal abre novo curso voltado para o Controle de Constitucionalidade da 

Legislação Local 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=465662&ori=1 

 
UNESCO insiste em fazer da educação ambiental um componente curricular básico em todos os países 

até 2025 e debate o tema na Conferência Mundial sobre Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, que acontecerá online a partir de Berlim  

https://en.unesco.org/news/unesco-urges-making-environmental-education-core-curriculum-component-all-
countries-2025 

 
Associação Nacional dos Centros Universitários mantêm seus princípios colaborativos com instituições 

de todo o Brasil 
http://www.anaceu.org.br/ 

 
IPAE irá disponibilizar nova Cartilha dos Direitos e Deveres da Educação  

http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/ 
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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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