
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6348 - quinta-feira – 16 de dezembro de 2021 

  
 

https://youtu.be/C4hNTBB9JUY  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação define datas de suas reuniões de 2022 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230881-cne-calendario-reunioes-

2022&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CAPES altera o calendário para as atividades do processo de avaliação para os anos de 2021 e 2022 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-212-de-15-de-dezembro-de-2021-367734096 

 
MEC e Fundação Banco do Brasil assinam acordo para levar educação e desenvolvimento social ao 

interior do país 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-fundacao-banco-do-brasil-assinam-acordo-para-levar-

educacao-e-desenvolvimento-social-ao-interior-do-pais 

 
INEP divulga relação de estudantes regulares no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/divulgada-relacao-de-estudantes-regulares-no-enade 

 
Novo curso de medicina é autorizado pelo MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.927-de-15-de-dezembro-de-2021-367737195 

 
Estudo da UNESCO mostra que perdas na aprendizagem pelo fechamento de escolas devido à COVID-

19 pode empobrecer uma geração inteira 
https://pt.unesco.org/news/perdas-na-aprendizagem-pelo-fechamento-escolas-devido-covid-19-pode-empobrecer-

uma-geracao 

 
CONFENEN realiza sua primeira reunião do Conselho de Representantes com participação de 

membros da nova diretoria e define ações prioritárias para 2022 
https://confenen.org.br/diretoria/ 

 
IPAE disponibiliza relação das instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.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. 
 
 

EXPEDIENTE 

 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e 

no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 
 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

