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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Sistema e-MEC integrará o portal gov.br e requer mudanças de procedimentos pelas instituições de 
ensino superior 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/sistema-e-mec-integrara-o-portal-gov.br 

 
UNESCO pede aos países que incluam a educação oceânica nos currículos escolares até 2025 

https://www.unesco.org/en/articles/one-ocean-summit-unesco-calls-countries-include-ocean-education-school-
curricula-2025 

 

Inep divulga os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/inep-antecipa-divulgacao-dos-resultados-do-enem 

 
Programa Brasil Alfabetizado é lançado pelo Governo Federal 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.959-de-8-de-fevereiro-de-2022-378984264 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/decreto-presidencial-reformula-programa-brasil-alfabetizado 

 
MEC publica guia com orientações para oferta de cursos da Educação Profissional e Tecnológica na 

composição do novo Ensino Médio 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-publica-guia-com-orientacoes-para-oferta-de-cursos-da-

educacao-profissional-e-tecnologica-na-composicao-do-novo-ensino-medio 

 
CNE prepara sua reunião ordinária de fevereiro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro elege sua nova diretoria 

https://sineperj.org.br/ 
https://sineperj.org.br/diretoria/ 

 
Programa de apoio para viabilização financeira de projetos de educação a distância é ampliado pelo 

IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
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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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