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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Normas sobre a emissão de diplomas digitais pelas instituições de ensino superior são modificadas 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.001-de-8-de-dezembro-de-2021-366025491 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/9365055/do1-2018-04-06-portaria-n-
330-de-5-de-abril-de-2018-9365051 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66544171/do1-2019-03-12-portaria-n-
554-de-11-de-marco-de-2019-66543842 

 
Programa Internet Brasil é lançado pelo Governo Federal 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.077-de-7-de-dezembro-de-2021-365394895 

 
Decreto define Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.886-de-7-de-dezembro-de-2021-365433440 

 
Acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para 

ter acesso ao texto impresso é objeto de decreto federal 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.882-de-3-de-dezembro-de-2021-364679801 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9522.htm 

 
CNE encerra sua última reunião do ano com número recorde de processos relatados 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 
Importância do Sistema Nacional de Fomento no financiamento à inovação é tema de audiência pública 

na Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64216 

 
Universidade Aberta de Portugal amplia seus cursos e atende a estudantes de vários países 

https://portal.uab.pt/ 

 
Coletânea de livros sobre o Desenvolvimento da Educação é disponibilizada pelo IPAE 

www.ipae.com.br/disp_livros_ipae.htm 
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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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