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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Exame Nacional do Ensino Médio terá mais de três milhões de estudantes realizando provas nos dias 
21 e 28 de novembro 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgado-cartao-de-confirmacao-do-enem-20211 

 
Brasil precisa de “operação resgate” para atrair estudantes de volta à escola, aponta debate no Senado 

Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/08/brasil-precisa-de-operacao-resgate-para-atrair-

estudantes-de-volta-a-escola-aponta-
debate?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias 

 
Pacto Nacional pela Educação é lançado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64055 

 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto 

de lei que classifica estágio curricular como experiência profissional 
https://www.camara.leg.br/noticias/827491-comissao-aprova-projeto-que-considera-estagio-curricular-como-

experiencia-profissional/ 

 
STF realiza julgamento sobre desconto em mensalidades de universidades durante pandemia 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=476493&ori=1 

 
III Encontro da Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa é realizado 

virtualmente 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-abertas-para-encontro-de-educacao-a-distancia 

https://sites.uab.pt/aead/ 

 
CONFENEN empossa sua nova diretoria e divulga relatório das suas atividades 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/11/211109-Relatorio-Circunstaciado-da-Presidencia-2021.pdf 
https://confenen.org.br/ 

 
Estudo feito pelo IPAE mostra a existência de mais de 900 instituições de ensino superior credenciadas 

para educação a distância 
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 

 
  

https://youtu.be/T8iVzMi5BOE
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgado-cartao-de-confirmacao-do-enem-20211
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/08/brasil-precisa-de-operacao-resgate-para-atrair-estudantes-de-volta-a-escola-aponta-debate?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/08/brasil-precisa-de-operacao-resgate-para-atrair-estudantes-de-volta-a-escola-aponta-debate?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/08/brasil-precisa-de-operacao-resgate-para-atrair-estudantes-de-volta-a-escola-aponta-debate?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64055
https://www.camara.leg.br/noticias/827491-comissao-aprova-projeto-que-considera-estagio-curricular-como-experiencia-profissional/
https://www.camara.leg.br/noticias/827491-comissao-aprova-projeto-que-considera-estagio-curricular-como-experiencia-profissional/
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=476493&ori=1
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-abertas-para-encontro-de-educacao-a-distancia
https://sites.uab.pt/aead/
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/11/211109-Relatorio-Circunstaciado-da-Presidencia-2021.pdf
https://confenen.org.br/
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html


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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