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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Normas do Programa Universidade para Todos são alteradas por decreto 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10972.htm 

 
Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados - 

Sistema Arcu-Sul tem novas normas 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-94-de-16-de-fevereiro-de-2022-381127151 

 
Servidores do MEC entregam cargos e Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

tem nova titular 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2022/02/18/servidores-do-mec-entregam-cargos-e-dizem-defender-interesse-

publico.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-

da-educacao-superior/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres 

 
Educadores e instituições prestam homenagens ao Prof. Candido Mendes, que deixa um grande legado  

https://confenen.org.br/nota-de-pesar-4/ 
http://www.abe1924.org.br/ 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4618/abmes-se-despede-de-seu-1-presidente-o-educador-candido-mendes 
http://novo.semerj.org.br/ 

 
Inep publica microdados do Enem 2020 e do Censo Escolar da Educação Básica 2021 e evidencia o 

maior numero de ingresso de alunos para a educação superior através de educação a distância 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/inep-publica-microdados-do-enem-2020-e-do-censo-

escolar-2021 

 
Senado Federal recebe pedido da ativista Malala Yousafzai pedindo foco na educação 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/02/21/ativista-malala-yousafzai-envia-carta-a-pacheco-
pedindo-foco-na-educacao 

 
Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais expande suas atividades  

https://danirabisco.wixsite.com/sinepemg/sobre-n%C3%B3s 

 
Linhas de Consultoria do IPAE enfatizam todas as áreas de gestão educacional 

http://www.ipae.com.br/md/consultoriaeassessoria/ 
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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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