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https://www.youtube.com/watch?v=cZ0NbkAEXiU 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

 

Ministério da Educação prossegue com medidas punitivas contra instituições, com 

descredenciamentos e desvinculação do ProUni 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-532-de-15-de-marco-de-2022-386101689 

https://in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-9-de-marco-de-2022-386453582 

 

 

Congresso Mundial de Tecnologia é realizado em Barcelona com a participação do governo 

brasileiro 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-apresenta-panorama-da-conectividade-

das-escolas-publicas-no-congresso-mundial-de-tecnologia-em-barcelona 

 

 

CNE conclui sua reunião com destaque para pareceres sobre o ensino médio e expansão dos 

cursos de medicina 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 

 

CAPES abre inscrições para programa de pós-doutorado 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-03/capes-abre-inscricoes-para-

programa-de-pos-doutorado 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-16/2022-385672791 

 

 

Ministério da Educação credencia instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, 

estaduais e distrital para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância sem 

apreciação do CNE 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-518-de-10-de-marco-de-2022-385149065 

 

 

Projeto de lei aprovado em Comissão de Educação do Senado Federal vai garantir 

equipamentos e materiais pedagógicos apropriados às necessidades específicas de cada 

estudante 
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https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/03/17/obriga-o-estado-a-dar-material-

para-idade-e-necessidades-de-aluno 

 

 

Sindicatos de cursos livres do Rio de Janeiro e São Paulo mantêm linhas colaborativas com 

organizações do setor educacional 

http://www.sindelivrerio.org.br/ 

http://sindelivre.com.br/ 

 

 

Orientações sobre aspectos jurídicos da educação a distância serão abordadas em evento 

virtual 

http://www.ipae.com.br/ev/121020/ 

 

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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