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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Inep apresenta resultados e perspectivas das avaliações no ensino superior 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-apresenta-resultados-e-perspectivas-das-

avaliacoes 

 
Autorização de cursos técnicos pelas Instituições Privadas de Ensino Superior deverá ser retomada em 

breve pelo MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-27-de-janeiro-de-2021-301398613 

 
Grupo de Trabalho é instituído para contribuir com os resultados do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no exercício de 2021 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-828-de-20-de-outubro-de-2021-353659262 

 
Imprensa destaca que escolas planejam pós-pandemia com natureza, convivência e tecnologia 

https://headtopics.com/br/escolas-planejam-p-s-pandemia-com-natureza-conviv-ncia-e-tecnologia-educac-o-estad-
o-22168481 

 
Retorno do ensino de espanhol obrigatório é aprovado em Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados  
https://www.camara.leg.br/noticias/818203-ccj-aprova-proposta-que-obriga-ensino-medio-a-ofertar-lingua-

espanhola/ 

 
Conferência Geral da UNESCO marcará os 75 anos da entidade com destaque para ações ligadas à 
política educacional global, ética em torno da tecnologia e a necessidade vital de maior abertura em 

torno da pesquisa científica 
https://en.unesco.org/news/unesco-general-conference-landmark-global-agreements-expected-artificial-

intelligence-and-open 

 
Associação Brasileira de Educação comemora seus 97 anos de fundação 

http://www.abe1924.org.br/ 

 
IPAE reiniciará os eventos presenciais em novembro 

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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