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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Normas para funcionamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica – SISTEC  são editadas pelo MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-31-de-18-de-janeiro-de-2022-374986642 

 
Portal Educativo das Américas amplia a divulgação sobre o uso de tecnologias e inovações nos Estados 

Membros da Organização dos Estados Americanos 
https://portal.educoas.org/?lang=es 

https://recursos.educoas.org/ 
 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes tem normas definidas para 2022 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-20-de-janeiro-de-2022-375491313 

 
Integração dos Serviços Nacionais de Aprendizagem ao Sistema Federal de Ensino beneficia o 

funcionamento das entidades do Sistema S 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-32-de-18-de-janeiro-de-2022-374916351 

 
Datas para realização dos exames e avaliações, nacionais e internacionais, no ano de 2022, sob a 

responsabilidade do INEP constam de portaria do órgão 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-24-de-20-de-janeiro-de-2022-375496229 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem mais de 900 projetos a serem analisados, 

sendo o mais antigo de 2002 que faculta o pagamento das mensalidades escolares em datas e planos 
diferenciados 

https://www.camara.leg.br/busca-
portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&pagina=1&order=relevancia&abaEspecifica=true&filtros=%5B%7B%22

emTramitacao%22%3A%22Sim%22%7D%5D&q=estados.codOrgao%3A2009 

 
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil disponibiliza o calendário dos eventos de 2022 

https://anec.org.br/ 
https://anec.org.br/biblioteca/calendario-de-eventos-anec/ 

 
IPAE disponibiliza catálogo de seus produtos e serviços 
http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-produtos-e-servicos/ 
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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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