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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC edita portaria com mudanças nos procedimentos e o padrão decisório dos processos de 
credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos superiores 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-794-de-6-de-outubro-de-2021-350937323 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39380053/do1-2018-09-03-portaria-
normativa-n-20-de-21-de-dezembro-de-2017—39379833 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/35314981/do1-2018-08-03-portaria-
normativa-no-741-de-2-de-agosto-de-2018-35314964 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39380012/do1-2%20018-09-03-portaria-
normativa-n-23-de-21-de-dezembro-2017--39379864 

 
INEP abre o período de conferência dos dados do censo 2021 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/aberto-periodo-de-conferencia-dos-dados-do-censo-2021 

 
Educadores alertam para aumento de evasão escolar durante a pandemia, chegando a ser superior a 

cinco milhões de estudantes 
https://www.camara.leg.br/noticias/814382-educadores-alertam-para-aumento-de-evasao-escolar-durante-a-

pandemia/ 

 
Os senadores aprovaram a inclusão dos temas do empreendedorismo e da inovação nos currículos da 

educação básica e superior 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2021/09/30/empreendedorismo-na-educacao 

 
Núcleos de Inovação Tecnológica são lançados em universidades  

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-n-76-consup/osupcol/rei/ifpi-de-21-de-setembro-de-2021-
350937403 

 
UNESCO lança curso eletrônico sobre incorporação do patrimônio documental no ensino 

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-e-course-incorporating-documentary-heritage-teaching 

 
Novo Ensino Médio: a caminho da implementação é tema do XVI Encontro Mineiro de Educação 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x0Xk9ET5QNa115Y5R30uVg 

 
IPAE disponibilizará estudo técnico sobre as mudanças nos procedimentos de credenciamento e outros 

atos do ensino superior 
www.ipae.com.br 
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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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