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https://www.youtube.com/watch?v=29pCPkIQtGE 

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Campanha envolvendo as comemorações do bicentenário da independência 

 é lançada pelo Governo Federal 

https://www.gov.br/pt-br/campanhas/bicentenario 

 

Embaixadas e consulados brasileiros iniciam cursos sobre  

nacionalismo na língua portuguesa 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/curso-sobre-nacionalismo-na-lingua-portuguesa 

 

STF valida lei de São Paulo que concede meia-entrada para 

 o magistério da rede pública de ensino 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=485231&ori=1 

 

Comissão de Educação do Senado Federal formula novos convites para esclarecimento 

de denúncias de irregularidade no MEC 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2022/04/senadores-aprovam-convite-a-mais-8-

pessoas-para-falar-sobre-denuncias-no-

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

 

Pagamento do passivo do Fundef ao magistério, aprovado pelo Congresso Nacional 

 e projeto já é transformado em lei 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/13/pagamento-do-passivo-do-fundef-ao-

magisterio-aprovado-no-senado-ja-e-lei 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.325-de-12-de-abril-de-2022-393234170 
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INEP abre seleção de docentes para o banco de avaliadores 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/aberta-selecao-de-docentes-

para-o-banco-de-avaliadores 

 

CONFENEN debate questões relevantes da educação em sua reunião do Conselho de 

Representantes 

https://confenen.org.br/ 

 

IPAE abre a oportunidade para ingresso de novos associados 

http://www.ipae.com.br/md/301/ 

 
EXPEDIENTE 

 
Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e 

no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 

 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 
Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 

 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 
 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 
1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/aberta-selecao-de-docentes-para-o-banco-de-avaliadores
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/aberta-selecao-de-docentes-para-o-banco-de-avaliadores
https://confenen.org.br/
http://www.ipae.com.br/md/301/
http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

