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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmulas de pareceres de agosto e setembro 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-345796932  
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-345769824  

 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprova proposta que estabelece 

regras para imunidade tributária de entidade beneficente 
https://www.camara.leg.br/noticias/807741-comissao-aprova-proposta-que-estabelece-regras-para-imunidade-

tributaria-de-entidade-beneficente/  

 
Programa Itinerários Formativos para implementação do Novo Ensino Médio é objeto de portaria do 

MEC 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-733-de-16-de-setembro-de-2021-345462147  

 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior tem novo regimento 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-731-de-16-de-setembro-de-2021-345454687  

 
Centenário de Paulo Freire é comemorado no Senado Federal com sessão especial  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/16/no-centenario-de-paulo-freire-senado-faz-sessao-em-
homenagem-ao-educador  

 
Atlas Mundial de Línguas da UNESCO pretende levantar dados de mais de 8.000 idiomas em uso no 

mundo 
https://en.unesco.org/news/tell-us-about-your-language-play-part-building-unescos-world-atlas-languages  

 
Associação Brasileira de Educação Infantil: 40 anos de relevantes serviços prestados à educação 

http://www.asbrei.org.br/#  

 
Presencialidade na educação a distância: exigências jurídicas, pedagógicas e práticas nos cursos de 

graduação e pós-graduação é tema de evento virtual realizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.976.1.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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