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https://youtu.be/4ans3WovkFU  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de 
Professores e Diretores Escolares é modificado parcialmente pelo Governo Federal 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-715-de-10-de-setembro-de-2021-344151738  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393  

 
CAPES consolida as disposições sobre o Qualis Periódicos, seus objetivos e finalidade. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-145-de-10-de-setembro-de-2021-344468240  
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodico

s.jsf  

 
Novos coordenadores e relatores da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação participam 

de capacitação promovida pelo INEP em função da sistemática de avaliação virtual  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/novos-coordenadores-da-ctaa-participam-de-capacitacao  

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-capacita-relatores-dos-subcolegiados-da-
ctaa  

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova convocação do ministro da Educação para 

explicar criação de institutos federais 
https://www.camara.leg.br/noticias/806154-comissao-aprova-convocacao-do-ministro-da-educacao-para-explicar-

criacao-de-institutos-federais/  

 
UNESCO lança portal de Política Global de Inteligência Artificial  

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-artificial-intelligence-global-policy-portal-partners  

 
Governador do DF questiona lei que concedeu reajuste a professores da rede pública 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472924&ori=1  

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino obtém decisão judicial proibindo o uso do 

termo nacional por Federação interestadual  
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/09/210913-CONFENEN-Informa-13-de-setembro-de-2021.pdf  

 
Centro de Referência sobre Direito Educacional será lançado pelo IPAE durante o Congresso Brasileiro 

de Direito Educacional 
http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional/  

 

 
 

  

https://youtu.be/4ans3WovkFU
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-715-de-10-de-setembro-de-2021-344151738
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-145-de-10-de-setembro-de-2021-344468240
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/novos-coordenadores-da-ctaa-participam-de-capacitacao
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-capacita-relatores-dos-subcolegiados-da-ctaa
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-capacita-relatores-dos-subcolegiados-da-ctaa
https://www.camara.leg.br/noticias/806154-comissao-aprova-convocacao-do-ministro-da-educacao-para-explicar-criacao-de-institutos-federais/
https://www.camara.leg.br/noticias/806154-comissao-aprova-convocacao-do-ministro-da-educacao-para-explicar-criacao-de-institutos-federais/
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-artificial-intelligence-global-policy-portal-partners
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472924&ori=1
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/09/210913-CONFENEN-Informa-13-de-setembro-de-2021.pdf
http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional/


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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