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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião de novembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216721-pt11-

2021&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216731-pr11-

2021&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
INEP alerta sobre tentativa de golpe com nome do Instituto 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-alerta-sobre-tentativa-de-golpe-com-nome-do-instituto-1 

 
Universidades ampliam seus programas de internacionalização 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-30-de-3-de-novembro-de-2021-357336440 

 
Diminuição do analfabetismo depende da melhoria na formação de professores, dizem especialistas na 
Câmara dos Deputados que evidenciam a existência de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos que 

são analfabetas e que 29 milhões de cidadãos são considerados analfabetos funcionais 
https://www.camara.leg.br/noticias/823188-diminuicao-do-analfabetismo-depende-da-melhoria-na-formacao-de-

professores-dizem-especialistas/ 

 
Banco Mundial libera estudo que mostra a potencialidade de Cursos Superiores de Curta Duração na 

América Latina e Caribe 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:da59b2b6-33bc-4214-8922-f786875e2011 

 
Orientação técnica - Reconhecimento de Saberes e Competências Profissionais e Aproveitamento de 

estudos no ensino superior 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE19.pdf 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE11.pdf 

 
VL3 Consultoria - Inovação, Tecnologia e Gestão apresenta suas linhas de serviços no campo da 

inovação 
https://www.vl3.com.br/ 

 
IPAE lança programa de apoio às escolas com cursos preparatórios para o inicio do ano letivo de 2022 

http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-produtos-e-servicos/ 
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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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