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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Dia Internacional da mulher é marcado pela participação feminina na educação 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-internacional-da-mulher-e-marcado-pela-participacao-feminina-

na-educacao 

 
Organização dos Estados Americanos amplia seu campo de informação sobre tópicos da educação 

https://www.oas.org/pt/topicos/educacao.asp 

 
Nova lei disciplina procedimentos para a realização de reuniões e deliberações virtuais pelas 

organizações da sociedade civil 
https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.309-de-8-de-marco-de-2022-384522134 

 
Grupo de Trabalho com a finalidade de sugerir mecanismos para orientar políticas públicas destinadas a 

promover a equidade de gênero na Pós-Graduação Brasileira é criado por portaria do MEC 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-45-de-7-de-marco-de-2022-384508661 

 
Reconhecimento de Saberes e Competências dos docentes da Carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico tem novas normas 
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-7-de-8-de-marco-de-2022-384551200 

 
A educação técnica profissional de nível médio é tema de audiência pública na Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64722 

 
Associação Brasileira de Educação elege o Prof. Paulo Alcântara Gomes como presidente 

http://www.abe1924.org.br/ 

 
Eventos virtuais e presenciais do IPAE envolverão assuntos ligados à inovações e modernização nos 

processos educacionais e à legislação  
http://www.ipae.com.br/ep/12994/ 
http://www.ipae.com.br/ev/12995/ 
http://www.ipae.com.br/ev/12996/ 
http://www.ipae.com.br/ev/121020/ 
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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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