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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação terá renovação parcial de seus membros em 2022 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem 

 
Ministério da Educação edita portarias com atos de interesse das instituições de ensino superior 

https://in.gov.br/leiturajornal?data=13-12-
2021&secao=do1&org=Minist%C3%A9rio%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o 

 
Governo Federal anuncia que irá investir R$ 140 milhões em internet para estudantes de baixa renda 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-ira-investir-r-140-milhoes-em-internet-para-
estudantes-de-baixa-renda 

 
Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais será 

incentivado nos próximos anos 
https://www.gov.br/mec/pt-br/resaber/ 

 
Câmara dos Deputados aprova projeto que altera a Lei do FUNDEB 

https://www.camara.leg.br/noticias/836677-camara-aprova-projeto-que-altera-a-lei-do-fundeb/ 

 
Debate no Senado Federal aponta urgência de agenda estratégica para recuperar perdas da educação 

na pandemia 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/12/debate-aponta-urgencia-de-agenda-estrategica-para-

recuperar-perdas-da-educacao-na-pandemia 

 
Organização dos Estados Americanos destaca ações no campo da educação 

https://www.oas.org/pt/topicos/educacao.asp 

 
Perspectivas da Educação na visão de especialistas e comunidade educacional é tema do ultimo evento 

promovido pelo IPAE em 2021 
http://www.ipae.com.br/ev/12982/ 
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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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