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https://youtu.be/RSWMB7PC4n4 

 

Programa para a Incorporação e Desenvolvimento de Processos de Internacionalização 

de instituições de ensino superior e de pesquisa do Brasil 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-175-de-29-de-agosto-de-2022-425719695 

 

CAPES e MPF -  acordo para por fim à ação civil pública contra a Avaliação 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-e-mpf-assinam-acordo-para-por-

fim-a-acao-civil-publica-contra-a-avaliacao 
 

Resultados do Conceito Enade e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD) referentes ao ano de 2021 https://in.gov.br/web/dou/-

/portaria-n-413-de-12-de-setembro-de-2022-428673360 

 

Grupo para definir novas normas para regulamentação da oferta dos cursos de 

graduação em Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem na modalidade a distância 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-668-de-14-de-setembro-de-2022-429356126 

 

Plano Nacional de Pós-Graduação - novas diretrizes, estratégias e metas para avançar 

nas propostas para políticas de pós-graduação e pesquisa no Brasil 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/comissao-pnpg-ouve-diretorias-

dacapes 

 

Avaliação virtual in loco - dados atuais e perspectivas da avaliação 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D7D53C142262A163!128&ithint=file%2cpptx&

authkey=!AHh3-kKxgjUhyvg 

 

Regulamentação do teletrabalho e permissão para prática remota para estagiários e 

aprendizes 

https://www.camara.leg.br/noticias/907289-nova-lei-regulamenta-teletrabalho-e-

alteraregras-do-auxilio-alimentacao/ 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.442-de-2-de-setembro-de-2022-427260638 

 

INEP - Relação dos atos normativos vigentes 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-inep-n-416-de-13-de-setembro-de-2022-429281884 
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Censo da educação básica 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-667-de-13-de-setembro-de-2022-430030767 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Estrutura 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.204-de-21-de-setembro-de-2022-431297834 

 

Escolha e nomeação dos membros da Câmara de Educação Básica e da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - nomes a serem considerados 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-695-de-23-de-setembro-de-2022-431682193 

 

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de setembro de 2022 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240751-

pt09-2022&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação) 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240741-

rcp002-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=135951-

rcp002-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241091-

comunicado-relativo-a-resolucao-cne-cp-n-2-2019&category_slug=setembro-2022-

pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2022 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240641-

sum008-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2022 – segunda parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240711-

sum008-22-parecer-cp-24-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

 

 

 

 

 
 

EXPEDIENTE 

 

Informativo do Ensino Superior 
 

Publicação mensal do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

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 1517-1930 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

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

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-667-de-13-de-setembro-de-2022-430030767
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.204-de-21-de-setembro-de-2022-431297834
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-695-de-23-de-setembro-de-2022-431682193
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240751-pt09-2022&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240751-pt09-2022&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240741-rcp002-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240741-rcp002-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=135951-rcp002-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=135951-rcp002-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241091-comunicado-relativo-a-resolucao-cne-cp-n-2-2019&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241091-comunicado-relativo-a-resolucao-cne-cp-n-2-2019&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241091-comunicado-relativo-a-resolucao-cne-cp-n-2-2019&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240641-sum008-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240641-sum008-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240711-sum008-22-parecer-cp-24-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240711-sum008-22-parecer-cp-24-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192


 
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 proibida. Copyright by Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 

 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

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

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

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Informativo do Ensino Superior 

 

Nº 1 (jan. 1990) - Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, 1990 - N.1: 29.5 cm – Mensal 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

ISSN - 1517-1930 


