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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Projeto-piloto de avaliação multidisciplinar é anunciado pelo INEP e trará reflexo para as instituições de 
ensino superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-inicia-projeto-piloto-de-avaliacao-multidisciplinar 

 
CAPES anuncia a abertura do calendário da Análise de Propostas de Cursos Novos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/presidente-da-capes-anuncia-data-da-apcn-2021 

 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova projeto que obriga escolas e 

creches a divulgarem lista de espera por vagas 
https://www.camara.leg.br/noticias/821559-ccj-aprova-projeto-que-obriga-escolas-e-creches-a-divulgarem-lista-de-

espera-por-vagas/ 

 
CNE mantem trinta e cinco Comissões para estudos temáticos através do Conselho Pleno e Câmaras 

de Educação Básica e Superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113441-cp-conselho-

pleno&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113421-ceb-camara-de-educacao-

basica&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113431-ces-camara-de-educacao-

superior&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192 

 
Conferência Global de Ministros da Educação é realizado pela UNESCO e propõe rumo a um plano de 

ação compartilhado para combater o discurso de ódio 
https://en.unesco.org/news/global-education-ministers-conference-towards-shared-action-plan-counter-hate-

speech 

 
23º Fórum do Ensino Superior reúne educadores em forma híbrida 

https://www.semesp.org.br/fnesp/ 

 
Flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos é aprovada em diversas cidades brasileiras 

mas liberação nas escolas inglesas refletiu em aumento do número de casos da COVID 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/10/escolas-inglesas-deixam-de-exigir-uso-de-mascara-e-

casos-de-covid-disparam.shtml 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-10/estado-do-rio-de-janeiro-publica-lei-que-flexibiliza-uso-de-

mascara 
 

Telecongresso Brasileiro de Direito Educacional enfatiza os grandes temas da área juspedagógica 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/196nov/ 

 
 
  

https://youtu.be/Uc8AAZIcQ-c
https://youtu.be/Uc8AAZIcQ-c
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-inicia-projeto-piloto-de-avaliacao-multidisciplinar
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/presidente-da-capes-anuncia-data-da-apcn-2021
https://www.camara.leg.br/noticias/821559-ccj-aprova-projeto-que-obriga-escolas-e-creches-a-divulgarem-lista-de-espera-por-vagas/
https://www.camara.leg.br/noticias/821559-ccj-aprova-projeto-que-obriga-escolas-e-creches-a-divulgarem-lista-de-espera-por-vagas/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113441-cp-conselho-pleno&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113441-cp-conselho-pleno&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113421-ceb-camara-de-educacao-basica&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113421-ceb-camara-de-educacao-basica&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113431-ces-camara-de-educacao-superior&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=113431-ces-camara-de-educacao-superior&category_slug=maio-2019-pdf&Itemid=30192
https://en.unesco.org/news/global-education-ministers-conference-towards-shared-action-plan-counter-hate-speech
https://en.unesco.org/news/global-education-ministers-conference-towards-shared-action-plan-counter-hate-speech
https://www.semesp.org.br/fnesp/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/10/escolas-inglesas-deixam-de-exigir-uso-de-mascara-e-casos-de-covid-disparam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/10/escolas-inglesas-deixam-de-exigir-uso-de-mascara-e-casos-de-covid-disparam.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-10/estado-do-rio-de-janeiro-publica-lei-que-flexibiliza-uso-de-mascara
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-10/estado-do-rio-de-janeiro-publica-lei-que-flexibiliza-uso-de-mascara
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/196nov/


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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