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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Nota técnica que sistematiza parâmetros e procedimentos a serem adotados para a expedição de ato 
regulatório de renovação de reconhecimento de cursos superiores de graduação, nas modalidades 

presencial e a distância é aprovada pelo MEC 
https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-114-de-30-de-agosto-de-2021-341658574 

 
Milhares de renovações de reconhecimento de cursos superiores são objeto de portarias da Secretaria 

de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-948-de-30-de-agosto-de-2021-341669794  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-947-de-30-de-agosto-de-2021-341658486  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-949-de-30-de-agosto-de-2021-341676213  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-950-de-30-de-agosto-de-2021-341676293  

 
INEP fez 1.826 avaliações externas virtuais in loco e 227 presenciais no período de abril a agosto de 

2021 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-avalia-2-mil-cursos-e-instituicoes-em-4-

meses 

 
 Prêmio Nacional de Educação é lançado pelo Ministério da Educação  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/i-premio-nacional-de-educacao-esta-com-inscricoes-abertas  
 

Comissão da Avaliação Quadrienal da CAPES tem sua primeira reunião 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/comissao-da-avaliacao-quadrienal-tem-sua-primeira-reuniao  

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que permite acesso público a 

bibliotecas de universidades participantes do Prouni 
https://www.camara.leg.br/noticias/800633-comissao-aprova-acesso-publico-a-bibliotecas-de  

 
Plenário do Supremo Tribunal Federal realiza sessão virtual extraordinária para analisar ação sobre 

taxa do Enem 2021 em ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472082&ori=1  

 
Ranking destaca melhores universidades do mundo 

https://www.universidadedointercambio.com/conheca-as-100-melhores-universidades-do-mundo/ 

 
Sindicato das Entidades Mantenedoras do Estado de Goias tem nova diretoria 

http://www.semesg.org.br/eficiente/sites/semesg.org.br/pt-br/home.php  

 
Inicio do prazo para credenciamento de instituições para educação a distância amplia a atuação do 

IPAE  
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.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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