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Matérias veiculadas nesta edição 
 
Conselho Nacional de Educação abre consulta pública sobre recomendações para o ENEM, Formação 

de Professores e Aprendizagem Híbrida 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/audiencias-e-consultas-publicas 

 
Novos docentes são incluídos no banco de avaliadores do INEP 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-inclui-novos-docentes-no-banco-de-avaliadores 

 
Ciclo de Boas Práticas em Ofertas de Educação Profissional e Tecnológica é realizado pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-promovera-ciclo-de-boas-praticas-em-ofertas-de-educacao-
profissional-e-tecnologica 

 

CAPES  divulga calendário para o Coleta ano base 2021 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-190-de-24-de-novembro-de-2021-361993976 

 
Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares tem novas diretrizes 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-925-de-24-de-novembro-de-2021-361981366 

 
Um novo contrato social para a educação é abordado em revista da UNESCO 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379764_fre 

 
Manifesto pela educação brasileira é divulgado por diversas entidades representativas do setor 

https://educacaomaisforte.org.br/ 

 
Telecongresso aborda os grandes temas da Administração da Educação 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/197nov/ 
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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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