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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Portaria com prazos para entrada dos processos no MEC aguarda providências internas para ser 
divulgada oficialmente 

http://www.ipae.com.br/provavelcalendariomec2022.pdf 

 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - divulga documento sobre 

políticas públicas para a educação no Brasil 
https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Brazil-2021-PT.pdf 

 
Piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022 é 

fixado por portaria do Ministro da Educação 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-67-de-4-de-fevereiro-de-2022-378378895 

 
Portaria define Grupo de Trabalho voltado ao Eixo Integração das Redes, no âmbito do Programa 

Itinerários Formativos 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-64-de-4-de-fevereiro-de-2022-378378815 

 
CNE abre consultas públicas versando sobre o ensino de geografia e a normas para computação na 

educação básica 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233431-edital-de-chamamento-

dcns-geografia-3-consulta-1&category_slug=fevereiro-2022-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233441-proposta-prelimninar-

para-as-dcns-de-geografia-3-consulta-2&category_slug=fevereiro-2022-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233481-edital-de-chamamento-
normas-sobre-computacao-na-educacao-basica-complemento-a-bncc-04-02-2022&category_slug=janeiro-2022-

pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233371-documentos-

consolidados-comp-bncc-xlsx&category_slug=janeiro-2022-pdf&Itemid=30192 

 
Senado Federal publica nota sobre a desigualdade do ensino público no Brasil que ficou evidenciada ao 

longo dos quase dois anos da pandemia de covid-19 
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/11/senado-se-mobiliza-para-reduzir-desigualdade-no-

ensino-publico-evidenciada-na-pandemia 

 
SEMESP realiza webinar sobre a nova regulamentação do CEBAS 

https://www.semesp.org.br/eventos/webinar-nova-regulamentacao-do-cebas-entenda-a-lei-complementar-no-187-
2021/ 

 
IPAE abre edital para cadastramento de novos consultores regionais e atender a todas as cidades 

brasileiras 
http://www.ipae.com.br/editalconsultoresregionais2022.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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