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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Novas diretrizes curriculares para os cursos de administração são publicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-5-de-14-de-outubro-de-2021-352697939 

 
CNE libera súmula complementar com os pareceres aprovados na reunião de setembro 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-352688556 

 
Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de 

Professores e Diretores Escolares é modificado pelo MEC 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-811-de-14-de-outubro-de-2021-352335668 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393 

 
Novos membros da CTAA são nomeados 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/novos-membros-da-ctaa-sao-nomeados 

 
Comemorações do Dia do Professor destaca o perfil dos profissionais da educação brasileiros 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/conheca-o-perfil-dos-professores-brasileiros 

 
Universidades devem ter visão de futuro e reitores comprometidos, dizem especialistas durante 

audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/noticias/817170-universidades-devem-ter-visao-de-futuro-e-reitores-comprometidos-

dizem-especialistas/ 

 
VIII Congresso Internacional de Tecnologia Educacional é realizado através da ABT 

https://www.even3.com.br/abtcongresso2021/ 

 
IPAE expande os trabalhos colaborativos com as instituições sobre o Sistema Integrado de Orientações 

Jurídico-educacionais 
http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 
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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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