
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6351 - terça-feira – 28 de dezembro de 2021 

 
 

https://youtu.be/GPymh0JsAUY  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego – Pronatec recebe novas normas e reabre 
expectativas de expansão 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.042-de-21-de-dezembro-de-2021-369355255 

 
Conselho Nacional de Educação abre consulta pública sobre proposta de Diretrizes para as Redes de 

Cooperação entre Instituições de Ensino Superior  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230901-edital-de-chamamento-

redes-cooperacao&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230891-texto-referencia-redes-

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

 
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação tem novas normas 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14276.htm 

 
Perspectivas da Educação III 
https://youtu.be/C3Mzu6nw0L8 

 
Retrospectiva da Educação – julho de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_286.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – agosto de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_287.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – setembro de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_288.pdf 

 
Sistemas integrados de orientações jurídico educacional e de informações educacionais transmitiram 

centenas de fatos relevantes para as instituições em 2021  
http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 

http://ipae.com.br/md/201-2/ 
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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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