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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração serão modificadas em 
decorrência de homologação pelo Ministro de Parecer do Conselho Nacional de Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-8-de-outubro-de-2021-351918825 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154111-pces438-20-

1&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados prossegue realizando reuniões semipresenciais 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63515 

 
Educação e interiorização serão favorecidas com a chegada do 5G, afirmam debatedores em audiência 

pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/noticias-1/2021/10/educacao-e-interiorizacao-serao-favorecidos-com-a-

chegada-do-5g-dizem-debatedores 

 
Escolas de educação média e universidades, centros universitários e faculdades promovem integração 

para atender de forma mais dinâmica às normas do Novo Ensino Médio 
http://www.ipae.com.br/integracao/ems.htm 

 
“Lições sobre recuperação da educação: resultados de uma pesquisa dos ministérios da educação em 

meio à pandemia COVID-19” será o tema central da próxima edição do Correio da UNESCO 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379117.locale=en 

 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de Goiás 

define ações colaborativas com as instituições da região 
http://www.semesg.org.br/eficiente/sites/semesg.org.br/pt-br/home.php 

 
Presencialidade na educação a distância: exigências jurídicas, pedagógicas e práticas nos cursos de 

graduação e pós-graduação foi tema de evento promovido pelo IPAE e que se encontra disponibilizado 
pela TV Virtual 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/195out 

 
Homenageando o Dia do Professor o IPAE inclui em seu Centro de Referência em Direito Educacional a 
Lei de 1927 editada por D. Pedro I que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos do Império  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM..-15-10-1827.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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