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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Emenda Constitucional estabelece normas sobre proteção de dados que trará maiores reflexos também 
para os estabelecimentos de ensino 

https://in.gov.br/web/dou/-/emenda-constitucional-n-115-379516387  

 
Universidades portuguesas ampliam as articulações no Brasil com vistas à captação de alunos 

https://www.uc.pt/  

 
Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião de fevereiro com audiências públicas e relato de 

processos no Conselho Pleno e nas Câmaras de Educação Básica e Superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233631-pt02-

2022&category_slug=fevereiro-2022-pdf&Itemid=30192  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233841-pr02-

2022&category_slug=fevereiro-2022-pdf&Itemid=30192  

 
Senado Federal pede esforço emergencial de qualificação dos professores de educação profissional 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/02/10/izalci-pede-esforco-emergencial-de-qualificacao-dos-

professores-de-educacao-profissional  

 
CTA agiliza a apreciação de processos decorrentes de avaliação de cursos e instituições 

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

 
Renegociação de dívidas relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil é 

objeto de Resolução do FNDE 
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-49-de-10-de-fevereiro-de-2022-379548288  

 
ABMES realizou evento sobre Avaliação Virtual in Loco: o que esperar para 2022 

https://abmes.org.br/eventos/detalhe/963/avaliacao-virtual-in-loco-o-que-esperar-para-2022-  

 
Sistema Integrado de Informações Educacionais disponibiliza periódicos eletrônicos que enriquecem as 

bibliotecas virtuais das instituições e mantêm os dirigentes informados sobre todos os principais 
assuntos necessários à gestão 

http://ipae.com.br/md/201-2/  
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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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