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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Portaria do INEP dispõe sobre o sobrestamento de processos de atos autorizativos de entrada  de 
cursos de graduação e instituições de educação superior durante a fase de avaliação  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-446-de-2-de-setembro-de-2021-342657162  

 
Supremo Tribunal Federal suspende exigência de justificativa de ausência para isenção de taxa no 

Enem 2021 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472449&ori=1  

 
Portaria estabelece as normas e os procedimentos necessários para a transferência de qualquer 

material sigiloso de exames e avaliações 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-454-de-3-de-setembro-de-2021-343019510  

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados define pauta da sessão ordinária 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63004  
 

Doação ex-alunos contribuem para a criação de fundos patrimoniais para as instituições de ensino 
superior 

http://geneducacao.com.br/novas-oportunidades-para-universidades-brasileiras-fundos-endowments/  
https://nucleos.fdc.org.br/wp-content/uploads/2020/06/05_Insights_Maio.pdf  

https://www.universidadedointercambio.com/endowments-universidades-dos-eua/  

 
Estudo internacional mostra as tendências de comportamento para um mundo pós pandemia e destaca 

aspectos sobre a educação 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5c61094e-1259-47de-bd55-

d089f0df4c6c#pageNum=1  

 
Recuperação de créditos das instituições de ensino tem bons resultados através de empresa 

especializada  
https://www.grupoddm.com.br/  

 
Administração empresarial das empresas e entidades educacionais é tema de curso virtual que será 

realizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.975.1.htm 
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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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