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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministro da Educação é exonerado “a pedido” e Brasil espera por um novo titular para dirigir o 

órgão 

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

 

 

UNESCO mobiliza apoio para a continuidade da aprendizagem Na Ucrania onde mais de 700 

instituições de ensino foram destruídas ou danificadas 

https://www.unesco.org/en/articles/ukraine-unesco-mobilizes-support-learning-continuity 

 

 

Calendário de entrada de processos regulatórios do ensino superior e, finalmente, divulgado 

pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-204-de-25-de-marco-de-2022-389260916 

 

 

Censo da Educação Básica tem 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 são objetos de edital 

do MEC 

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

 

 

Câmara dos Deputados aprova urgência a projeto que autoriza entidades beneficentes a 

emitirem títulos de capitalização 

https://www.camara.leg.br/noticias/860383-deputados-aprovam-urgencia-a-projeto-que-

autoriza-entidades-beneficentes-a-emitirem-titulos-de-capitalizacao-acompanhe/ 

 

 

Consorcio-Rede de Educação a Distância amplia sua atuação junto a diversos países 

https://cread.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XR1yoRImevo
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-28-de-marco-de-2022-388974343
https://www.unesco.org/en/articles/ukraine-unesco-mobilizes-support-learning-continuity
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-204-de-25-de-marco-de-2022-389260916
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://www.camara.leg.br/noticias/860383-deputados-aprovam-urgencia-a-projeto-que-autoriza-entidades-beneficentes-a-emitirem-titulos-de-capitalizacao-acompanhe/
https://www.camara.leg.br/noticias/860383-deputados-aprovam-urgencia-a-projeto-que-autoriza-entidades-beneficentes-a-emitirem-titulos-de-capitalizacao-acompanhe/
https://cread.org/


 

IPAE elabora nova orientações para desenvolvimento institucional de entidades que utilizam 

sistemas de aprendizagem a distância 

http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
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