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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC constitui Câmaras Técnicas da Educação Básica para enfrentamento dos impactos da pandemia 
da Covid-19 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-855-de-29-de-outubro-de-2021-356213287 

 
Câmara dos Deputados aprova novas regras para a certificação de entidades beneficentes 

https://www.camara.leg.br/noticias/822203-camara-aprova-novas-regras-para-a-certificacao-de-entidades-
beneficentes/ 

 
Projeto de lei que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior – INSAES 

tem expectativa de avanços na Comissão de Educação 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0o9r2byk3sgowblzdjgrt7piw1253

7057.node0?codteor=1022352&filename=PL+4372/2012 

 
Aumenta a procura de alunos portadores de deficiência nas escolas de educação básica 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310709378&ext=.pdf 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE10.pdf 

 
Universidade de Oxford assina termo de cooperação com o Governo e prevê implantação de atividades 

no Brasil 
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/10/27/ministerio-assina-intencao-para-criar-unidade-de-pesquisa-e-

educacao-com-oxford.ghtml 

 
Conferência Internacional sobre Tecnologias de Interação Móvel Interativa e Aprendizagem é aberta na 

Grécia 
https://www.conftool.org/imcl-conference/sessions.php 

 
Aumento gradual dos Centros Universitários amplia a atuação da ANACEU 

http://www.anaceu.org.br/ 

 
Atuação do IPAE no campo do Direito Educacional é ampliado com a criação do Centro de Referência 

http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional/ 
www.direitoeducacional.org.br 

 
 
 
 
  

https://youtu.be/ZAx-u0MoRh8
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-855-de-29-de-outubro-de-2021-356213287
https://www.camara.leg.br/noticias/822203-camara-aprova-novas-regras-para-a-certificacao-de-entidades-beneficentes/
https://www.camara.leg.br/noticias/822203-camara-aprova-novas-regras-para-a-certificacao-de-entidades-beneficentes/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0o9r2byk3sgowblzdjgrt7piw12537057.node0?codteor=1022352&filename=PL+4372/2012
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0o9r2byk3sgowblzdjgrt7piw12537057.node0?codteor=1022352&filename=PL+4372/2012
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310709378&ext=.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE10.pdf
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/10/27/ministerio-assina-intencao-para-criar-unidade-de-pesquisa-e-educacao-com-oxford.ghtml
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/10/27/ministerio-assina-intencao-para-criar-unidade-de-pesquisa-e-educacao-com-oxford.ghtml
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=16809673&msgid=302485&act=27BE&c=1774619&destination=https%3A%2F%2Fwww.conftool.org%2Fimcl-conference%2Fsessions.php&cf=6828&v=18be372ef56e7896123bcce5d1b4733b624a28d74f5a2eda6a6882be8425daee
http://www.anaceu.org.br/
http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional/
http://www.direitoeducacional.org.br/


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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