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https://www.youtube.com/watch?v=2g9LLEag6js 
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações é regulamentado e dispõe de 

vultosos recursos possíveis de serem aplicados nas tecnologias para educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.004-de-21-de-marco-de-2022-387331085 

 

 

UNESCO amplia sua atuação através do escritório no Brasil 

https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/about 

 

 

MEC lança linha de fomento para fortalecer a implementação do Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-linha-de-fomento-para-fortalecer-a-

implementacao-do-novo-ensino-medio 

 

 

Normas da CAPES definem aspectos dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-55-de-17-de-marco-de-2022-386755340 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-61-de-17-de-marco-de-2022-386755740 

 

 

CNE divulga o resultado de sua reunião ordinária de março 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234631-prel03-

2022&category_slug=marco-2022-pdf 

 

 

Congresso Nacional derruba veto sobre movimentação de recursos no Fundeb 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/17/derrubado-veto-sobre-

movimentacao-de-recursos-no-fundeb 

 

 

Congresso Internacional de Educação a Distância é realizado em Fortaleza sob a coordenação 

da ABED 

http://www.abed.org.br/hotsite/27-ciaed/pt/programacao/ 
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Curso sobre Legislação Aplicável à Educação a Distância será realizado virtualmente através 

do IPAE 

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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