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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Governo Federal anuncia novo Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 
Público da Educação Básica 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-anuncia-novo-piso-salarial-profissional-nacional-
para-os-profissionais-do-magisterio-publico-da-educacao-basica 

 
Organização dos Estados Americanos disponibiliza informações dos principais projetos educacionais 

desenvolvidos pelos países membros  
https://www.oas.org/oocpp/default.aspx?lang=es 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação disponibiliza composição do colegiado e de todos 

os subcolegiados  
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa 

 
CNE libera súmula de pareceres aprovados em dezembro 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-376897780 

 
MEC lança documento referencial para a implementação das diretrizes operacionais da EJA 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-referencial-para-a-implementacao-das-
diretrizes-operacionais-da-eja 

 
Congresso Nacional volta às atividades com um grande volume de matérias pendentes de análise na 

área da educação 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/31/sessao-que-abre-ano-legislativo-do-congresso-

obedece-roteiro-minucioso 

 
Associação das Universidades de Língua Portuguesa disponibiliza mais uma edição da Revista 

Internacional 
http://aulp.org/ 

https://www.rilp-aulp.org/index.php/rilp 
 

IPAE define seus eventos presenciais e virtuais de fevereiro com ênfase nas tendências dos cursos 
presenciais e no ensino médio 

http://www.ipae.com.br/ep/12.991.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.992.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.993.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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