
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 28 - nº 6381 – terça-feira – 12 de Abril de 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrH3lubwB_4 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação dará prosseguimento aos processos de recredenciamento de 
instituições de educação superior, bem como dos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância que 
se encontravam sobrestados 

 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-589-de-11-de-abril-de-2022-392850118 

 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.087-de-24-de-setembro-de-2021-347604500 

 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-796-de-2-de-outubro-de-2020-281071604 

 
 
 

Portal Educacional das Américas da OEA disponibiliza portal para pesquisas de 

inovações educacionais 

https://portal.educoas.org/ 

https://recursos.educoas.org/ 

 

Ministro interino da Educação volta a usar a figura de homologação parcial de parecer 

do Conselho Nacional de Educação em questões de divergência entre as decisões do 

colegiado e o posicionamento da Consultoria Jurídica 

http://portal.mec.gov.br/oindex.php?option=com_docman&view=download&alias=163691-

pces557-20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146611-

pces154-20&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados permanece sem funcionamento 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce 
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MEC edita portaria com diretrizes para parcerias no âmbito da Educação Profissional 

e Tecnológica  

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-244-de-8-de-abril-de-2022-392771907 

 

FNDE divulga resultado das metas institucionais 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-209-de-1-de-abril-de-2022-392883160 

 

SEMESP retoma as jornadas regionais presenciais 

https://www.semesp.org.br/noticias/santos-marca-retorno-presencial-das-jornadas-regionais/ 

 

Sistema Integrado de Informações Educacionais ampliará suas formas colaborativas 

com as instituições de educação básica e superior 

http://ipae.com.br/md/201-2/ 
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