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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Nova lei dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.254-de-30-de-novembro-de-2021-363377461 

 
CAPES libera calendário para submissão de propostas de mestrado e doutorados e divulga normas 

sobre os cursos stricto sensu 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-195-de-30-novembro-de-2021-363468532 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-196-de-30-novembro-de-2021-363486432 

 
Edital para adesão das instituições ao 1º processo seletivo do Fies de 2022 é divulgado pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-81-de-30-de-novembro-de-2021-363668779 

 
CNE divulga pauta de sua ultima reunião do ano 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230831-pt12-
2021&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

Normas sobre o FIES são modificadas 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-46-de-30-de-novembro-de-2021-363463728 

 
Programa da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional - EJA Integrada é 

lançado pelo MEC 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-962-de-1-de-dezembro-de-2021-364154550 

 

ABMES realizará evento presencial em sua sede sobre perspectivas do mercado com participação de 
representante da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

https://abmes.org.br/eventos/detalhe/958/bate-papo-com-a-seres-mec-e-perspectivas-do-mercado-para-2022 

 
Nova edição da Consolidação da Legislação Educacional é lançada já incluindo a ultima lei federal 

publicada em dezembro de 2021 
http://www.ipae.com.br/md/404/descricao.html 
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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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