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Matérias veiculadas nesta edição 
 

 

MEC abre consulta para modernização do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia 

https://consulta.catalogosept.com.br/cncst/ 

 

Novo estudo da UNESCO destaca o papel vital dos matemáticos no enfrentamento dos 

desafios contemporâneos 

https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-study-stresses-vital-role-mathematicians-

tackling-contemporary-challenges 

 

Conselho Nacional de Educação inicia reunião de março com sessões do Conselho Pleno e 

das Câmaras de Educação Básica e Superior 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233881-pt03-

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

 

Escolas públicas terão oportunidade para encaminhamento de projetos inovadores no âmbito 

do Eixo Inovação do Programa Brasil na Escola 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-terao-ate-dia-8-de-abril-para-

encaminharem-projetos-inovadores-no-ambito-do-eixo-inovacao-do-programa-brasil-na-escola 

 

 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprova isenção de taxa para estudante 

carente tirar passaporte 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/15/cae-aprova-isencao-de-taxa-para-

estudante-carente-tirar-passaporte 

 

Audiência pública na Câmara dos Deputados analisa aspectos da aprendizagem, ensino 

técnico e o novo ensino médio 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64708 

 

Entidades catarinenses colaboram com o desenvolvimento do ensino superior no Estado 

https://www.ampesc.org.br/ 

https://acafe.org.br/site/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvvS7W6IgCo
https://consulta.catalogosept.com.br/cncst/
https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-study-stresses-vital-role-mathematicians-tackling-contemporary-challenges
https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-study-stresses-vital-role-mathematicians-tackling-contemporary-challenges
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233881-pt03-2022&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233881-pt03-2022&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-terao-ate-dia-8-de-abril-para-encaminharem-projetos-inovadores-no-ambito-do-eixo-inovacao-do-programa-brasil-na-escola
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-terao-ate-dia-8-de-abril-para-encaminharem-projetos-inovadores-no-ambito-do-eixo-inovacao-do-programa-brasil-na-escola
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/15/cae-aprova-isencao-de-taxa-para-estudante-carente-tirar-passaporte
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/15/cae-aprova-isencao-de-taxa-para-estudante-carente-tirar-passaporte
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64708
https://www.ampesc.org.br/
https://acafe.org.br/site/


Educação superior no Brasil: antecedentes, evolução e desafios é tema de estudo elaborado 

pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/siie/CME_258.pdf 

 

 

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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