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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação encerra reunião de novembro, edita portaria sobre aprovação tácita de 
processos e abre consulta pública sobre ensino médio 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227231-prel11-
2021&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-cne/cp-n-15-de-12-de-novembro-de-2021-359480486 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227211-edital-de-chamamento-

enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-

recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 
 

Criação do Sistema Nacional de Educação é aprovada pela Comissão de Educação do Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/11/criacao-do-sistema-nacional-de-educacao-segue-para-o-

plenario 

 
INEP define metas institucionais com previsão de realizar um grande número de avaliações de 

credenciamentos e autorizações ainda em 2021 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-535-de-11-de-novembro-de-2021-359441358 

 
MEC volta a autorizar experimentalmente cursos superiores 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.231-de-11-de-novembro-de-2021-359438165 

 
Portal de Periódicos da CAPES passa a abrigar obras de outros órgãos e entidades da administração 

pública federal 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-180-de-10-de-novembro-de-2021-359441438 

 
Conferência Geral da UNESCO é aberta em Paris 

https://www.unesco.org/en/general-conference/41 

 
Associação Brasileira de Educação a Distância promove webinar sobre a expertise brasileira no 

desenvolvimento da EaD no exterior 
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/2094/2021/11/a_bncc_-

_expertise_brasileira__apoiando_o_desenvolvimento_da_ead_no_exterior 

 
Consultores do IPAE ampliam as áreas de conhecimento e a abrangência nacional 

http://www.ipae.com.br/ipae/consultores/ 
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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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