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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Parecer do CNE que permite a oferta de cursos de pós-graduação na modalidade de educação a 
distância pelas instituições credenciadas provisoriamente é homologado pelo Ministro da Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-2-de-outubro-de-2021-350582278 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=115331-pces301-

19&category_slug=junho-2019&Itemid=30192 

 
Apesar das manifestações contrárias da OAB novos cursos de Direito são autorizados pelo MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.110-de-1-de-outubro-de-2021-350015174 

 
Ministério da Educação incentiva inovação das pedagogias e licenciaturas 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/programa-para-inovacao-das-pedagogias-e-licenciaturas-esta-com-
inscricao-aberta 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-66/2021-348817602 

 
CAPES incentiva a apresentação de depoimentos sobre a trajetória da entidade em seus 70 anos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/conheca-mais-historias-com-a-capes-e-conte-a-sua 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova proposta que determina que escolas 

protejam saúde vocal de professores 
https://www.camara.leg.br/noticias/813115-comissao-aprova-proposta-que-determina-que-escolas-protejam-

saude-vocal-de-professores/ 
 

Dia Mundial do Professor é celebrado e UNESCO e seus parceiros incentivam  que os docentes 
estejam no no centro da recuperação da educação 

https://en.unesco.org/news/world-teachers-day-unesco-and-partners-urge-governments-prioritise-teachers-
education-recovery 

 
Campanha de responsabilidade social da ABMES destaca as ações positivas das universidades, 

centros universitários e faculdades 
https://responsabilidadesocial.abmes.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.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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