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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Ministério da Educação autoriza novos cursos técnicos para instituições de ensino superior 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-226-de-13-de-maio-de-2021-320074657 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.718-de-8-de-outubro-de-2019-220789583 
 

Cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2021 é definido pelo INEP 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-200-de-12-de-maio-de-2021-319593649 

 
CAPES disciplina os princípios, os objetivos e os requisitos para a Avaliação Quadrienal da pós-

graduação stricto sensu  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-80-de-12-de-maio-de-2021-319573176 

 
Decreto define Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.701-de-17-de-maio-de-2021-320338579 

 
Ministério da Educação participa da Conferência Mundial da Unesco 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-participa-da-conferencia-mundial-da-
unesco 

 
Impacto da nova tecnologia 5 G no setor educacional é objeto de audiência na Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/759497-audiencia-avalia-impacto-da-tecnologia-5g-na  

 
Associação Brasileira de Tecnologia Educacional realiza palestra com especialistas sobre a tecnologia 

no acolhimento do celebro cognitivo e emocional 
https://youtu.be/58OxxSaTHbY 

 
Imunidade Tributária das Instituições de Educação é tema de evento promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/184mai/index.html  
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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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