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Matérias veiculadas nesta edição 
 

INEP informa que mais de seis mil avaliações virtuais estão previstas para 2022 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/mais-de-6-mil-avaliacoes-estao-previstas-para-

2022 

 
Comemorações do Dia Internacional da Língua Materna são realizadas pela UNESCO 

https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday 

 
Normas e cronograma do Programa Universidade para Todos foram alteradas e edital é lançado pelo 

MEC 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-99-de-21-de-fevereiro-de-2022-381724196 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-20-de-21-de-fevereiro-de-2022-381812351 
 

MEC dá posse ao novo consultor jurídico 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-da-posse-ao-novo-consultor-juridico 

 
Projeto de lei permite que as instituições de ensino superior aproveitem os créditos obtidos por 

estudante na educação profissional técnica 
https://www.camara.leg.br/noticias/852994-relatora-apresenta-plano-de-trabalho-a-comissao-sobre-formacao-

tecnica-profissional/ 

 
Plenário do Supremo Tribunal Federal mantém liminar que permite exigência de comprovante de vacina 

em universidades federais 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=482096&ori=1 

 
Associação Brasileira de Direito Educacional amplia sua atuação em todo o Brasil 

https://www.abrade.org.br/ 

 
IPAE inicia as atividades comemorativas de seus 50 anos com realização de evento virtual sobre 

“Cursos presenciais: tendências de estudos em ambientes diferenciados” 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/200fev/ 
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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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