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https://www.youtube.com/watch?v=J6egqQAGbUY 
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Brasil passa a ter um ministro interino até a definição do titular do cargo 

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

 

 

Portal Educacional das Américas, uma iniciativa da OEA comprometida com a geração de 

acesso à educação de qualidade nas Américas por meio do uso de tecnologias de informação 

e comunicação amplia suas ações no continente 

https://portal.educoas.org/?lang=es 

 

 

Conselho Nacional de Educação define pauta de sua reunião de abril 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234651-pt04-

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

 

 

MEC prossegue desvinculando mantenedoras do Programa de Universidade para Todos 

https://in.gov.br/web/dou/-/decisao-389884532 

 

 

Ausência de ex-ministro  na Comissão de Educação  pode levar a criação de Comissão 

Parlamentar de Inquérito 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/31/ausencia-de-ex-ministro-pode-levar-

a-cpi-advertem-senadores-na-ce 

 

 

Presidente Internacional de Lions visita o Brasil que já conta com diversos projetos de apoio na 

área educacional e social 

https://www.lionslideranca.org.br/lions70anosrio.pdf 

 

 

Sindicato das Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de 

Janeiro destaca estudo realizado sobre o crescimento da educação a distância 

http://novo.semerj.org.br/nossa-coluna/ultrapassagem-inedita-no-censo-da-educacao-superior/ 
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Avaliação econômica das instituições de ensino é mais um dos serviços prestados pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/md/aefie/ficha.html 
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