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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Prorrogação de mudanças no calendário escolar é tema prioritário de Projeto de Lei que tramita no 
Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/15/plenario-pode-votar-prorrogacao-de-mudancas-no-
calendario-escolar-nesta-quinta-feira 

 
CAPES edita norma determinando a regularização da composição do Conselho Técnico-Científico da 

Educação Superior 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-146-de-15-de-setembro-de-2021-345131191 

 
MEC e INEP lançam o livro Custo Aluno Qualidade 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-inep-lancam-o-livro-custo-aluno-qualidade 

 
Supremo Tribunal Federal decide ações diretas de inconstitucionalidade arguidas pela Confederação 

Nacional de Estabelecimentos de Ensino e delibera a favor das instituições educacionais  
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5735481 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5930636 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346509710&ext=.pdf 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5535174 

 
Senado Federal ouve Ministro da Educação sobre aspectos ligados à educação para pessoas 

portadoras de deficiência, novos institutos federais e papel dos profissionais da educação e das 
instituições na pós-pandemia 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/09/acompanhe-ao-vivo-ce-ouve-ministro-da-educacao-para-
explicar-acesso-de-criancas-com-deficiencia-as-escolas-201316-9-2021 

 
Rede Interamericana de Educação Docente é coordenada pela Organização dos Estados Americanos 

http://www.oas.org/es/ried/default.asp?pagename=quienessomos 

 
Colégio 24 horas destaca-se pelos serviços prestados às instituições e empresas educacionais  

https://www.colegio24horas.com.br/ 
 

Centro de Referência sobre Aprendizagem a Distância será lançado pelo IPAE em outubro durante o 
Seminário de EAD  

http://www.ipae.com.br/ipae/educacao-a-distancia/ 
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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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