
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 28 - nº 6446 – quinta-feira –  25 de novembro de 2022 

 
https://youtu.be/TrKHQlkmAvo 

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Editais do ProUni e do FIES para o primeiro semestre de 2023 são disponibilizados pelo 
MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-112-de-23-de-novembro-de-2022-445886291 
https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-113-de-23-de-novembro-de-2022-445886375 

 
UNESCO e União Europeia celebram dez anos de parcerias estratégicas 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-european-union-celebrate-10-years-strategic-
partnership 

 
Situação cadastral das instituições de ensino poderão ser verificadas por meio de QR 

Code 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estudantes-poderao-verificar-situacao-cadastral-

das-instituicoes-de-ensino-por-meio-de-qr-code 
 

CAPES organiza evento internacional sobre educação digital 
 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-organiza-evento-internacional-sobre-
educacao-digital 

 
https://sites.uab.pt/aead/wp-content/uploads/sites/7/2022/09/Programa_IV-Encontro-

Internacional.pdf 

 

Conselho Nacional de Educação libera pauta provisória da reunião plenária de dezembro 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242381-pt12-

2022-provisoria&category_slug=dezembro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Relatório da comissão externa do MEC será encaminhado à equipe de transição 
https://www.camara.leg.br/noticias/921357-relatorio-da-comissao-externa-do-mec-sera-

encaminhado-a-equipe-de-transicao/ 

 

Edições da Revista Tecnologia Educacional são liberadas pela ABT para instituições de 

educação básica, superior e outras bibliotecas especializadas 

http://abt-br.org.br/revistas/ 

 

IPAE disponibiliza livros sobre o desenvolvimento da educação brasileira 
http://www.ipae.com.br/disp_livros_ipae.htm 
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