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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC edita portaria prorrogando prazo para recredenciamento de instituições e reconhecimento de 
cursos superiores 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.087-de-24-de-setembro-de-2021-347604500 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-796-de-2-de-outubro-de-2020-281071604 

 
Inep capacita equipe do 0800 sobre Avaliação in loco 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-capacita-equipe-do-0800-sobre-avaliacao-in-
loco 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/avaliacao-in-loco 
 

Anuário da Educação Profissional é lançado pelo Governo Federal 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-e-mec-lancam-anuario-da-educacao-profissional 

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/anuario_estatistico_educacao_p
rofissional_tecnologica_2019.pdf 

 
Senado e Câmara debateram desafios da educação tecnológica no Brasil 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/09/senado-e-camara-debateram-desafios-da-educacao-
tecnologica-no-brasil 

 
Movimentos sociais defendem cotas para negros, indígenas e transexuais na pós-graduação 

https://www.camara.leg.br/noticias/810394-movimentos-sociais-defendem-cotas-para-negros-indigenas-e-
transexuais-na-pos-graduacao/ 

 
Educação e transformações tecnológicas para a recuperação centrada no homem é tema de evento 

desenvolvido nos Estados Unidos da América e apoiado pela UNESCO 
https://events.unesco.org/event?id=3384257204&lang=1033 

 
Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino realiza reunião de seu Conselho de 

Representantes  
https://confenen.org.br/ 

 
Cartilha dos Direitos e Deveres na Educação passará a integrar o Centro de Referência em Direito 

Educacional  
http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/ 
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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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