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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Lei complementar dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos 
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-complementar-n-187-de-16-de-dezembro-de-2021-367978262 

 
Normas sobre a Avaliação Externa Virtual in Loco são alteradas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-569-de-16-de-dezembro-de-2021-368309909 

 
CNE libera súmulas de pareceres aprovados em reuniões de outubro e novembro de 2021 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceresreuniao-ordinaria-dos-dias-4-5-6-e-7-do-mes-de-out/2021-
complementar-a-publicada-no-dou-de-19/11/21-secao-1-pp.-123-a-125-367977911 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceresreuniao-ordinaria-dos-dias-8-9-10-e-11-do-mes-de-
novembro/2021-367961909 

 
Perspectivas da Educação I 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvu3w4pnYfw 
https://youtu.be/YEx-BBHERj8 

 
Retrospectiva da Educação – Janeiro de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_280.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – fevereiro de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_281.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – março de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_282.pdf 

 
IPAE agradece a todos os parceiros que estiveram ao seu lado em 2021 

http://www.ipae.com.br/ipae/parceiros/ 
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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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Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
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Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

