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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmula de pareceres aprovados em sessões de 
novembro e dezembro de 2021 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-372473144 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-372469380 

 
Estados membros da UNESCO adotam o primeiro acordo global sobre a Ética da Inteligência Artificial 
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-adopt-first-ever-global-agreement-ethics-artificial-intelligence 

 
Prova do ENEM é reaplicada para mais de 110 mil estudantes 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-112-mil-fizeram-prova-do-enem-2021-no-domingo-9 

 
MEC institui o Conselho da Ordem Nacional do Mérito Educativo e disciplina agraciamentos 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-12-de-6-de-janeiro-de-2022-372804237 

 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprova 

aumento de teto de isenções para importação voltada à pesquisa científica  
https://www.camara.leg.br/noticias/843869-comissao-aprova-aumento-de-teto-de-isencoes-para-importacao-

voltada-a-pesquisa-cientifica/ 

 
Orientação para o retorno das atividades presenciais com aspectos de prevenção para a saúde é 

disponibilizado pelo IPAE 
www.ipae.com.br/retornoatividadespresenciais1.htm 

 
ABMES lança uma coletânea de artigos de Gabriel Mário Rodrigues sobre “A construção de um Brasil 

melhor” 
https://abmes.org.br/editora/detalhe/119 

 
Avaliação econômico-financeira das instituições de ensino é um novo serviço lançado pelo Instituto de 

Pesquisas e Administração da Educação 
http://www.ipae.com.br/md/aefie/ficha.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. 
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