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Matérias veiculadas nesta edição 
 
Medidas para prevenção e controle dos riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho 

é objeto de portaria interministerial e traz reflexos nos estabelecimentos de ensino 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121 

 
Estudo da UNESCO destaca que escolas, mesmo com a onda do ômicron, estão abertas na maioria 

dos países 
https://pt.unesco.org/news/diante-da-onda-da-omicron-os-paises-conseguem-manter-suas-escolas-abertas 

 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião com audiências públicas e análise de cerca de 
cem processos 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 
MEC realiza semana pedagógica com o objetivo de informar as redes iniciativas a serem 

disponibilizadas durante 2022 e destaca a importância da implantação do novo ensino médio 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/semana-pedagocica-terceiro-dia-debate-o-novo-ensino-medio 

 
Projeto de lei em trâmite no Senado Federal incentiva ações do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social para beneficiar universidades 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/27/acoes-do-bndes-deverao-beneficiar-universidades-

publicas-preve-projeto-na-pauta-da-cre 

 
Livraria do STF disponibiliza obras inclusive sobre aspectos jurídicos na educação 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=480400&ori=1 
https://livrariasupremo.stf.jus.br/livraria.action 

 
Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular será realizado em maio em Santa Catarina e terá 

como tema central “Criatividade e Inovação na Construção da Educação Superior Pós-pandemia” 
https://cbesp.com.br/ 

 
Aproveitamento de estudos, saberes e competências: aspectos legais e mecanismos de aceleração da 

aprendizagem foi tema de evento virtual promovido pelo IPAE  
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/199jan/ 

 
 
 
 
  

https://youtu.be/KDoJInu_MT0
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121
https://pt.unesco.org/news/diante-da-onda-da-omicron-os-paises-conseguem-manter-suas-escolas-abertas
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/semana-pedagocica-terceiro-dia-debate-o-novo-ensino-medio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/27/acoes-do-bndes-deverao-beneficiar-universidades-publicas-preve-projeto-na-pauta-da-cre
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/27/acoes-do-bndes-deverao-beneficiar-universidades-publicas-preve-projeto-na-pauta-da-cre
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=480400&ori=1
https://livrariasupremo.stf.jus.br/livraria.action
https://cbesp.com.br/
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/199jan/


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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