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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Dia Nacional da Língua Portuguesa é comemorado e marca a relevância do idioma no cenário mundial 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/11/comemorado-em-5-de-novembro-dia-nacional-da-lingua-

portuguesa-foi-proposto-pelo-senado 

 
Conselho Nacional de Educação programa sua reunião plenária de novembro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 
Percepção da sociedade acerca da importância da ciência para o País é tema de audiência pública da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados  
https://www.camara.leg.br/noticias/823483-comissao-debate-importancia-da-ciencia-para-o-brasil/ 

 
MEC promoverá webinário Mercosul sobre estratégias e projetos desenvolvidos para o ensino médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-promovera-webinario-mercosul-sobre-estrategias-e-projetos-
desenvolvidos-para-o-ensino-medio 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação define o calendário de suas reuniões até o final 

do ano 
https://download.inep.gov.br/acesso_a_informacao/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/ctaa/cale

nd%C3%A1rio_do_2_semestre_da_ctaa.pdf 

 
A UNESCO identifica os principais desafios para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e a melhoria da condição humana e destaca os futuros da educação 
https://en.unesco.org/futuresofeducation/ 

 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Faculdades (ABRAFI) prossegue com forte apoio às 

atividades das instituições isoladas 
http://www.abrafi.org.br/ 

 
Ações voltadas à administração da educação são ampliadas pelo IPAE e novas linhas serão lançadas 

no Telecongresso Brasileiro de Gestão Educacional  
http://www.ipae.com.br/ipae/administracao-da-educacao/ 

http://www.ipae.com.br/ev/12.980.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.980.1.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. 
 
 

EXPEDIENTE 

 

Publicação diária do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no 

Brasil e no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 
 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

