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https://www.youtube.com/watch?v=Q9v4BSLoiTw 
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

CNE inicia sua reunião de abril divulgando a previsão de relato de processos e publicando 

súmula de parecer com as recomendações de Diretrizes Nacionais para a avaliação da 

Educação Básica 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234671-pr04-

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

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-do-parecer-cne/cp-5/2022-390756689 

 

 

UNESCO apela as instituições para que exista o compartilhamento em redes sociais do 

impacto das principais políticas educacionais, 

https://www.unesco.org/en/take-action 

 

 

Supremo Tribunal Federal decide que associações locais não precisam ser filiadas a entidades 

nacionais para emitir carteira estudantil 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=484565&tip=UN 

 

 

Ministro interino da educação começa a homologar pareceres do CNE, dentre eles o que 

permite que as IES que têm curso de medicina possam autorizar a matrícula nos respectivos 

internatos de alunos brasileiros que estudaram em universidades estrangeiras 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-4-de-abril-de-2022-390756607 

 

 

Denúncias de irregularidades no MEC serão investigadas pela Comissão de Educação do 

Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2022/04/ao-vivo-ce-ouve-prefeitos-sobre-

denuncias-de-favorecimento-indevido-com-verbas-do-mec 
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FNDE edita resolução que dispõe sobre os critérios e as formas de transferência, execução e 

prestação de contas dos recursos financeiros às escolas públicas selecionadas no âmbito do 

Eixo Inovação do Programa Brasil na Escola, 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-1-de-abril-de-2022-390756946 

 

 

XIV Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular será realizado nos dias 5, 6 e 7 de 

maio em Santa Catarina 

https://abmes.org.br/eventos/detalhe/965/xiv-congresso-brasileiro-da-educacao-superior-

particular-cbesp- 

 

 

Administração empresarial das empresas e instituições de educação é tema de curso virtual 

que será promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12998/ 
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