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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Permanência do Ministro da Educação é questionada pela imprensa, sociedade e 

parlamentares e nota com esclarecimento sobre as denúncias é inserida na página oficial do 

MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/cgu-esclarece-trabalhos-relativos-a-denuncias-

enviadas-ao-orgao-pelo-mec 

 

 

Conferência Internacional sobre Aprendizagem Colaborativa Interativa será realizada em Viena 

em setembro 

www.icl-conference.org 

 

 

Calendário para abertura de processos no MEC não é divulgado e existem estudos para voltar 

a ser criado o sistema de fluxo contínuo 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464 

 

 

STF decide que entidades religiosas que prestam assistência social podem ter imunidade 

tributária e cria precedente que poderá favorecer as entidades educacionais 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483815&tip=UN 

 

 

Comissão de Educação do Senado Federal aprova realização de sessão para ouvir ministro da 

Educação por denúncia de favorecimento 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/24/ce-vai-ouvir-ministro-da-educacao-

por-denuncia-de-favorecimento-na-quinta-feira-

31?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias 

 

 

Conselho Nacional de Educação aprova parecer e Ministro da Educação anuncia o novo Enem 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministro-da-educacao-anuncia-o-novo-enem 
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Movimento para a criação da Associação Brasileira de Administração da Educação é lançado 

http://www.abaed.org.br/ 

 

 

Inovação e Modernidade nos Processos Educacionais foi tema de evento realizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/203mar/ 

 

 

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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