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https://youtu.be/4cTXTBGLnDU 
 

Brasil cumpre série de compromissos internacionais para melhoria da educação 

brasileira 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-cumpre-serie-de-compromissos-

internacionais-para-melhoria-da-educacao-brasileira?utm_campaign=clipping_-

_06102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Brasil é o 2º país com maior proporção de jovens sem trabalho e estudo 

https://www.otempo.com.br/brasil/brasil-e-o-2-pais-com-maior-proporcao-de-jovens-sem-

trabalho-e-estudo-1.2744106 

 

Novo ensino médio muda a cara das escolas e dá mais autonomia aos alunos 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/09/novo-ensino-medio-muda-a-cara-das-

escolas-e-da-mais-autonomia-aos-alunos.shtml 

 

Resultados dos recursos para Enade 2022 disponíveis 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/resultados-dos-recursos-para-

enade-2022-disponiveis?utm_campaign=clipping_-

_05102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

MEC aprova parecer que define normas sobre o ensino de computação na educação 

básica 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-aprova-parecer-que-define-normas-

sobre-o-ensino-de-computacao-na-educacao-basica?utm_campaign=clipping_-

_06102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Ministério da Educação promove formação continuada do ensino especializado em 

ambiente virtual 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-promove-

formacao-continuada-do-ensino-especializado-em-ambiente-

virtual?utm_campaign=clipping_-

_06102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Ministério da Educação libera recursos para universidades 

https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil-tarde/2022/10/ministerio-da-educacao-libera-

recursos-para-universidades 
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Três escolas públicas brasileiras estão entre os melhores colégios do mundo 

https://www.sinprodf.org.br/tres-escolas-publicas-brasileiras-estao-entre-os-melhores-

colegios-do-mundo/ 

 

Audiência pública do STF vai discutir abertura de cursos de medicina 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2022-10/audiencia-publica-do-stf-vai-

discutir-abertura-de-cursos-de-medicina?utm_campaign=clipping_-

_17102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Faculdades particulares reduzem número de vagas no ensino presencial 

https://noticias.r7.com/educacao/faculdades-particulares-reduzem-numero-de-vagas-no-

ensino-presencial-20102022 

 

Ministério da Educação lança Re-Saber para certificação profissional 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-

formacao/2021/01/4902107-ministerio-da-educacao-lanca-re-saber-para-certificacao-

profissional.html 

 

Estratégias para melhoria das aprendizagens é tema de evento da UNESCO 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estrategias-para-melhoria-das-

aprendizagens-e-tema-de-evento-da-unesco?utm_campaign=duplicado_de_clipping_-

_10102022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 
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