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Matérias veiculadas nesta edição 
 
MEC divulga que as instituições de ensino superior disponibilizaram cento e dez mil vagas para o FIES 

em 2022 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-divulga-numero-de-vagas-para-o-fies-em-2022 

 
Resolução exige de obtenção de notas mínimas no ENEM para participação nos processos seletivos do 

Financiamento Estudantil 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-47-de-30-de-dezembro-de-2021-371521868 

 
Valor do salário mínimo é definido por medida provisória 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.091-de-30-de-dezembro-de-2021-371512885 

 
União Europeia disponibiliza diversos programas de financiamento de projetos na área de educação  

https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-all-funding-opportunities-education-and-
training_pt 

 
Senado Federal destaca a importância da língua de sinais (Braile) em sua data comemorativa definida 

pela ONU 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/04/dia-mundial-do-braile-projetos-buscam-inclusao-de-

deficientes-visuais 
 

Congresso internacional de educação a distância será realizado em Fortaleza através da ABED e terá 
como tema central “Modelos de EAD” e abrirá a oportunidade para apresentação de projetos criativos  

http://www.abed.org.br/hotsite/27-ciaed/pt/apresentacao/ 

 
Reconhecimento de saberes e competências é tema de Orientação Jurídico-Educacional 

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE19.pdf 

 
Projetos de Cooperação Internacional do IPAE tem novas linhas de operacionalização 

http://www.ipae.com.br/folder/ 
http://www.ipae.com.br/ipae/cooperacao-internacional/ 
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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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