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Matérias veiculadas nesta edição 
 
Fraternidade e Educação é o tema central da Campanha de Fraternidade de 2022 lançado pela CNBB 

https://campanhas.cnbb.org.br/campanha/campanha-da-fraternidade-2022 

 
Invasão à Ucrânia traz sérios reflexos ao país e ao seu eficiente sistema educacional  

https://pt.krntu.com/study-in-ukraine/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia#Educa%C3%A7%C3%A3o  

 
Novas faculdades e cursos de medicina são credenciadas pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-123-de-25-de-fevereiro-de-2022-383078093 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-499-de-21-de-fevereiro-de-2022-382303378 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-497-de-14-de-fevereiro-de-2022-380137731 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12871.htm 

 
Concessão e Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social foram atos 

prioritários da nova Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-502-de-25-de-fevereiro-de-2022-383081059 

 
MEC disponibiliza consulta pública sobre Plano de Dados Abertos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-disponibiliza-consulta-publica-sobre-plano-de-dados-abertos 

 
Senado promove debates sobre o término de prazo de vigência da lei de cotas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/02/lei-de-cotas-tem-ano-decisivo-no-congresso 

 
Associação Brasileira de Educação Infantil reconhece qualidade de instituições através do selo de 

qualidade 
https://www.asbrei.org.br/ 

 
Portal de acesso às emissoras de televisão educativa é disponibilizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ipae/emissoras-educacionais/ 
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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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