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https://www.youtube.com/watch?v=Tejz6WS7HRk 
 
 

Reuniões e deliberações virtuais pelas organizações da sociedade civil – nova lei 

disciplina 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.309-de-8-de-marco-de-2022-384522134 

 

Reconhecimento de Saberes e Competências dos docentes da Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - novas normas 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-7-de-8-de-marco-de-2022-384551200 

 

Imunidade Tributária de entidades religiosas que prestam assistência social e os 

reflexos na área de educação – entendimento do Supremo Tribunal Federal 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483815&tip=UN 

 

Censo da Educação Básica -  normas expedidas pelo INEP 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-89-de-23-de-marco-de-2022-389260996 

 

Diretrizes, procedimentos e prazos para a realização da justificativa de ausência no 

Enem 2021 e para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022  - edital 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-14-de-28-de-marco-de-2022-389077346 

 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – regulamentação e 

utilização para fins educacionais 

https://www.youtube.com/watch?v=Tejz6WS7HRk
https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.309-de-8-de-marco-de-2022-384522134
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-7-de-8-de-marco-de-2022-384551200
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483815&tip=UN
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-89-de-23-de-marco-de-2022-389260996
https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-14-de-28-de-marco-de-2022-389077346


https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.004-de-21-de-marco-de-2022-387331085 

 

Linha de fomento para fortalecer a implementação do Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-linha-de-fomento-para-fortalecer-

aimplementacao-do-novo-ensino-medio 

 

Ministro da Educação - exoneração 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-28-de-marco-de-2022-388974343 

 

Ministro da Educação – nomeação de interino 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-29-de-marco-de-2022-389280457 

 

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de março de 2022 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233881-pt03-

2022&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro de 2021 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=231821-

sum012-21&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro de 2021 – segunda parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=231821-

sum012-21&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro de 2021 – terceira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233641-

sum012-21-complementar2&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro de 2021 – quarta parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234591-

sum012-21-complementar3&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 
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CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2022 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234601-

sum001-22&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192 
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