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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Oferta para o primeiro processo seletivo de 2022 do Prouni evidencia a oferta de 273 mil bolsas 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/oferta-para-o-1o-processo-seletivo-de-2022-do-prouni-e-recorde-

sao-mais-de-273-mil-bolsas 

 
Ações do programa “educação transforma vidas” são destacadas pela UNESCO 

https://en.unesco.org/themes/education 
 

Dados da primeira etapa do Censo Escolar 2021 são apresentados pelo INEP 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-divulga-dados-da-1a-etapa-do-censo-escolar-2021 

 
CAPES divulga cursos de pós-graduação recomendados e reconhecidos 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf
;jsessionid=IpC19tcuSCVdbQWNHKsjYjWE.sucupira-213 

 
Conselho Nacional de Educação encerra o ano de 2021 com 772 processos relatados, mas um número 

reduzido de pareceres homologados pelo Ministro 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-
resolucoes?id=12984 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova projeto que anula portaria sobre carga 

horária de institutos federais 
https://www.camara.leg.br/noticias/844167-comissao-aprova-projeto-que-anula-portaria-sobre 

 
Redução da inadimplência é um dos focos principais do Grupo DDM 

https://www.grupoddm.com.br/ 

 
Os números do ensino superior são destacados em edição especial da Carta Mensal Educacional 

http://www.ipae.com.br/siie/CME_257.pdf 
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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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