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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC prorroga prazo para entrada de processos de recredenciamento, autorização de cursos, 
credenciamento como centro universitário, credenciamento de campus fora de sede, autorização 

vinculada a credenciamento de campus fora de sede, credenciamento de IES e autorização de curso 
em processo vinculado a credenciamento 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=601&pagina=3&totalArquivos=
37 

 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza a pauta de sua reunião ordinária de outubro. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=209221-pt10-

2021&category_slug=setembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
FNDE fixa prazo para que entidades públicas façam a retomada de obras inacabadas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-16-de-30-de-setembro-de-2021-349561063 

 
INEP realiza reunião extraordinária do Conselho Consultivo 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-realiza-reuniao-extraordinaria-do-conselho-consultivo 

 
Câmara dos Deputados aprova projeto que regulamenta uso da inteligência artificial 

https://www.camara.leg.br/noticias/811702-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-uso-da-inteligencia-artificial/ 

 
Prêmio L'Oréal-UNESCO para Mulheres na Ciência reconhece cinco pesquisadoras pelo trabalho 

pioneiro em ciências ambientais e da vida 
https://en.unesco.org/news/loreal-unesco-awards-women-science-recognize-five-women-researchers-pioneering-

work 

 
Mentoria sobre o ensino médio é tema de encontro promovido pela Federação de Estabecimentos de 

Ensino do Estado de Sergipe  
https://www.fenense.com.br/ 

 
IPAE intensifica o apoio às instituições de ensino superior para a última oportunidade do ano de pedidos 

de credenciamento para educação a distância 
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
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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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