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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Normas do Programa Universidade para Todos são modificadas por Medida Provisória 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1075.htm 

  
Conselho Nacional de Educação inicia sua última reunião de 2021 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230851-pr12-
2021&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Portaria define procedimentos relacionados ao Serviço de Informações ao Cidadão da Ouvidoria do 

Ministério de Educação para ampliar o direito de acesso à informação 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-992-de-6-de-dezembro-de-2021-365050759 

 
Congresso Nacional já se prepara para estudar a Medida Provisória do ProUni que em razão da 

pandemia deverá ser analisada diretamente nos Plenários da Câmara e do Senado. 
https://www.camara.leg.br/noticias/835673-medida-provisoria-amplia-acesso-de-estudantes-de-escolas-privadas-

ao-prouni/ 

 
Exibição de filmes educativos nos ônibus é aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado 

Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2021/11/30/combate-a-violencia 

 
UNESCO estabelece padrões internacionais ambiciosos para ciência aberta 

https://en.unesco.org/news/unesco-sets-ambitious-international-standards-open-science 

 
Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular realiza encontro de 

confraternização em Brasília 
https://forumensinosuperior.org.br/ 

 
IPAE disponibiliza todos os eventos virtuais realizados nos últimos anos 

http://www.ipae.com.br/ipae/eventos-virtuais/ 
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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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