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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ano se encerra sem significativas mudanças positivas na educação brasileira 
https://www.gov.br/mec/pt-br 

 
Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apresentam sínteses dos 

trabalhos legislativos em 2021 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce#propostas-em-tramitacao 
file:///C:/Users/Presidente%20IPAE/Downloads/ARQUIVO_PORTAL_CE_6754ComissaoPermanenteCE20211224

.pdf 

 
CAPES destaca novos programas e melhorias na concessão de bolsas em 2021 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-em-2021-novos-programas-e-melhorias-na-concessao-de-
bolsas 

 
Perspectivas da Educação IV 

https://youtu.be/qOpt9ultY8E 

 
Retrospectiva da Educação – outubro de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_289.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – novembro de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_290.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – dezembro  de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_291.pdf 

 
IPAE – ano novo 

http://www.ipae.com.br/md/final_de_ano_2021/ 
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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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