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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Diretrizes para as Redes de Cooperação entre Instituições de Ensino Superior serão definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação 

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 

 
Comissão Europeia desenvolve programas para aumentar a mobilidade dos estudantes, desenvolver a 

cooperação internacional entre as universidades e assegurar o reconhecimento das qualificações 
acadêmicas 

https://ec.europa.eu/info/policies/education-and-training_pt 

 
MEC prossegue com desvinculação de mantenedoras de ensino superior do Programa Universidade 

para Todos em razão de não comprovação de regularidade fiscal 
https://in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-12-de-janeiro-de-2022-373604237 

 
CAPES estabelece orientações sobre a avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-quadrienal-segue-ate-23-de-dezembro-de-2022 
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/avaliacao-quadrienal 

 
O novo ensino médio e a integração das escolas de educação básica com as instituições de ensino 

superior é tema de evento promovido pelo SEMERJ 
http://novo.semerj.org.br/eventos/encontro-de-dirigentes-e-coordenadores-de-instituicoes-de-ensino-superior-do-

estado-do-rio-de-janeiro/ 

 
Nova orientação para o retorno das atividades presenciais com aspectos educacionais é disponibilizada 

pelo IPAE 
www.ipae.com.br/retornoatividadespresenciais2.htm 

 
Projeto de lei aprovado no Senado Federal determina que escolas incentivem prática de xadrez 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/01/projeto-determina-que-escolas-incentivem-pratica-de-xadrez 

 
Aproveitamento de estudos, saberes e competências é o tema do primeiro evento do IPAE em 2022 

http://www.ipae.com.br/ev/12.990.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.990.1.htm 
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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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