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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de outubro e divulga pareceres aprovados 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=210291-prel10-

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

 
MEC disponibiliza as Avaliações Formativas para o ensino fundamental 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/avaliacoes-formativas-para-ensino-fundamental 

 
Coleta do Censo Superior termina dia 17 de outubro e INEP alerta as universidades, centros 

universitários e faculdades  
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/coleta-do-censo-superior-termina-dia-

17-de-outubro 
 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que determina a existência de 
vagas para filhos estudarem na mesma escola onde os pais trabalham 

https://www.camara.leg.br/noticias/815665-comissao-aprova-vagas-para-filhos-estudarem-na-mesma-escola-
onde-os-pais-trabalham 

 
Poucos temas de interesse nacional são tratados na Comissão de Educação do Senado com 

predominância para audiências públicas, sendo a mais recente com o objetivo de debater o tema 
ProUni - Desafios sobre o futuro e as propostas de reformas tributárias 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=47 

 
Semana Global de Alfabetização de Mídia e Informação é apoiada pela UNESCO 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek 
https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy 

 
SEMERJ realiza evento sobre “Novos modelos para a gestão da aprendizagem: quem são os novos 

gestores, professores e alunos? “ 
http://novo.semerj.org.br/eventos/universidade-corporativa-semerj-3/ 

 
Telecongresso Brasileiro de Direito Educacional será promovido pelo Instituto de Pesquisas e 

Administração da Educação 
http://www.ipae.com.br/ev/12.978.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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