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Matérias veiculadas nesta edição 
 

INEP inicia a avaliação da educação básica com 6,8 milhões de alunos,116 mil escolas em 5.570 
municípios 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/iniciada-a-aplicacao-do-saeb-2021 
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb 

 
Sistema de consulta às instituições de ensino superior é aperfeiçoado e passa a citar os nomes 

anteriores das entidades 
https://emec.mec.gov.br/emec/nova 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouve explicações do presidente do Inep sobre 

pedido coletivo de exoneração no órgão 
https://www.camara.leg.br/noticias/825118-comissao-de-educacao-ouve-explicacoes-do-presidente-do-inep-sobre-

pedido-coletivo-de-exoneracao-no-orgao/ 

 
Aprovado, pelo Senado Federal, projeto de lei que assegura assistência integral a alunos com 

transtornos de aprendizagem  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/09/aprovada-assistencia-integral-a-alunos-com-

transtornos-de-aprendizagem 

 
CAPES organiza um tour virtual comemorativo aos seus 70 anos 

https://70anos.capes.gov.br/ 

 
UNESCO disponibiliza Banco de Dados de desigualdade mundial sobre educação 

https://www.education-inequalities.org/ 

 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, comemorando seus 30 

anos, prepara o 66ª Fórum Nacional na cidade de Juazeiro do Norte 
http://www.abruem.org.br/ 

 
Loja virtual do IPAE disponibiliza publicações especializadas 

http://www.ipae.com.br/ipae/loja-virtual-ipae/ 
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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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