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https://www.youtube.com/watch?v=92jrora0A30
Victor Godoy Veiga é nomeado ministro interino da Educação
https://www.portalcidade.news/victor-godoy-veiga-e-nomeado-ministro-interino-da-educacao/
Pesquisa traça o panorama do ensino híbrido na educação superior
https://porvir.org/pesquisa-traca-o-panorama-do-ensino-hibrido-no-ensino-superior/

Taxas de homicídios caem com educação de qualidade, diz estudo
https://www.metropoles.com/brasil/educacao-br/taxas-de-homicidios-caem-com-educacao-dequalidade-diz-estudo

Conselho Nacional de Educação estabelece que Enem deve ter questões discursivas e provas
por área
https://oglobo.globo.com/brasil/conselho-nacional-de-educacao-estabelece-que-enem-deve-terquestoes-discursivas-provas-por-area-25432017

Educação: 6 em cada 10 brasileiros buscam vagas em universidades no exterior
https://www.band.uol.com.br/radio-bandeirantes/noticias/educacao-6-em-cada-10-brasileirosbuscam-vagas-em-universidades-no-exterior-16499986
Jovens com formação técnica no ensino médio têm mais chances de emprego formal e
evolução de carreira, diz estudo
https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2022/03/14/jovens-com-formacao-tecnica-noensino-medio-tem-mais-chances-de-emprego-formal-e-evolucao-de-carreira-diz-estudo.ghtml

ES passa a adotar educação a distância no ensino médio
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/es-passa-a-adotar-educacao-a-distancia-no-ensinomedio-0322

Senado aprova projeto que destina recursos extras para educação básica
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/senado-aprova-projeto-que-destina-recursos-extras-paraeducacao-basica/

Formação gratuita para Professores do Ensino Médio atinge 140 mil inscritos
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/formacao-gratuita-para-professores-do-ensinomedio-atinge-140-mil-inscritos?utm_campaign=clipping__17032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Cursos a distância representam 54,3% das matrículas em graduação, aponta levantamento
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/03/22/cursos-a-distancia-representam543percent-das-matriculas-em-graduacao-apontalevantamento.ghtml?utm_campaign=clipping__22032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

MEC lança linha de fomento para fortalecer a implementação do Novo Ensino Médio
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-linha-de-fomento-para-fortalecer-aimplementacao-do-novo-ensino-medio?utm_campaign=clipping__22032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Comissão aponta necessidade de incentivo para a formação técnica e profissional no Brasil
https://www.camara.leg.br/noticias/859199-comissao-aponta-necessidade-de-incentivo-para-aformacao-tecnica-e-profissional-no-brasil/

Capes investe R$ 178 milhões em apoio à pós-graduação no país
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/capes-investe-r-178-milhoes-em-apoio-a-pos-graduacaono-pais/?utm_campaign=clipping_-_23032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Projeto do Senado que cria o Sistema Nacional de Educação chega à Câmara
https://www.camara.leg.br/noticias/860224-projeto-do-senado-que-cria-o-sistema-nacional-deeducacao-chega-a-camara/?utm_campaign=clipping__23032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

MEC disponibiliza ambiente virtual com dados sobre a Educação Profissional e Tecnológica
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-disponibiliza-ambiente-virtual-com-dadossobre-a-educacao-profissional-e-tecnologica?utm_campaign=clipping__23032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Portal Acesso Único: agilidade nas informações dos programas de educação superior do MEC
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/portal-acesso-unico-agilidade-nas-informacoesdos-programas-de-educacao-superior-do-mec?utm_campaign=clipping__23032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

MEC lança edital para formação de professores em Portugal
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-edital-para-formacao-de-professoresem-portugal?utm_campaign=clipping__24032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
MEC troca experiências e boas práticas com governo britânico
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-troca-experiencias-e-boas-praticas-comgoverno-britanico?utm_campaign=clipping__24032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Alunos de universidades privadas relatam falta de funcionários, aulas práticas por vídeo e
mensalidades mais caras no ensino híbrido
https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/alunos-de-universidades-privadas-relatam-falta-defuncionarios-aulas-praticas-por-video-mensalidades-mais-caras-no-ensino-hibrido25439308?versao=amp

MEC disponibiliza ambiente virtual com dados sobre a Educação Profissional e Tecnológica
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-disponibiliza-ambiente-virtual-com-dadossobre-a-educacao-profissional-e-tecnologica?utm_campaign=clipping__23032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Comissão aponta necessidade de incentivo para a formação técnica e profissional no Brasil
https://www.camara.leg.br/noticias/859199-comissao-aponta-necessidade-de-incentivo-para-aformacao-tecnica-e-profissional-no-brasil/

Portal de Periódicos renova bases para pesquisa
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/portal-de-periodicos-renova-bases-parapesquisa?utm_campaign=clipping_-_25032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Aumento de 428% no EAD amplia acesso à educação superior, diz especialista
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/aumento-de-428-no-ead-amplia-acesso-a-educacaosuperior-diz-especialista/?utm_campaign=clipping__29032022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Com pandemia, aluno do ensino médio de SP tem pior desempenho da história; estudante sai
com defasagem de seis anos
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2022/03/02/pandemia-afeta-aprendizageme-966percent-dos-alunos-deixam-ensino-medio-em-sp-com-nivel-abaixo-do-adequado-emmatematica.ghtml
Cursos a distância representam 54,3% das matrículas em graduação, aponta levantamento
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/03/22/cursos-a-distancia-representam543percent-das-matriculas-em-graduacao-aponta-levantamento.ghtml
Inclusão de aluno autista avança no Brasil, mas ainda é desafio
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/inclusao-de-aluno-autista-avanca-no-brasil-masainda-e-desafio,ed61887f7d1e49ebc7a222ce2cbb63728i5og71l.html
Inclusão de aluno autista avança no Brasil, mas ainda é desafio
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/inclusao-de-aluno-autista-avanca-no-brasil-masainda-e-desafio,ed61887f7d1e49ebc7a222ce2cbb63728i5og71l.html
A educação ao redor do mundo e um mundo novo a ser construído
https://jornal.usp.br/artigos/a-educacao-ao-redor-do-mundo-e-um-mundo-novo-a-serconstruido/
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