
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6343 - terça-feira – 30 de novembro de 2021 

 
 

https://youtu.be/_jfL1-uMf88  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 
Exame Nacional do Ensino Médio encerra a segunda etapa com a participação de mais de dois milhões 

de estudantes 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-2-1-milhoes-participam-do-segundo-dia 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação tem novos membros 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-937-de-29-de-novembro-de-2021-363121794 

 
CAPES cria grupo de trabalho que terá como finalidade realizar o censo da pós-graduação brasileira 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-191-de-26-de-novembro-de-2021-362743511 

 
Comissão Externa de Políticas Públicas para a Primeira Infância ouve especialistas que observam 

melhoria no acesso à educação infantil, mas com qualidade desigual 
https://www.camara.leg.br/noticias/832287-debatedores-veem-melhoria-no-acesso-a-educacao-infantil-mas-com-

qualidade-desigual/ 

 
STF não tem data prevista para julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre a 

educação especial 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6036507 

 
Educação de qualidade, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é destacada pela ONU 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 

 
Revista Em Aberto, editada pelo INEP, completa 40 anos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/revista-em-aberto-completa-40-anos 

 
Perspectivas da Educação é tema do último evento virtual do IPAE em 2021 

http://www.ipae.com.br/ev/12.982.htm 

 
  

https://youtu.be/_jfL1-uMf88
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-2-1-milhoes-participam-do-segundo-dia
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-937-de-29-de-novembro-de-2021-363121794
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-191-de-26-de-novembro-de-2021-362743511
https://www.camara.leg.br/noticias/832287-debatedores-veem-melhoria-no-acesso-a-educacao-infantil-mas-com-qualidade-desigual/
https://www.camara.leg.br/noticias/832287-debatedores-veem-melhoria-no-acesso-a-educacao-infantil-mas-com-qualidade-desigual/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6036507
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/revista-em-aberto-completa-40-anos
http://www.ipae.com.br/ev/12.982.htm


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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