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Matérias veiculadas nesta edição 
 

CNE encerra sua reunião de abril com poucos processo relatados 

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

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

 

UNESCO alerta que alunos do sexo masculino têm mais dificuldades em completar sua 

educação do que as do sexo feminino 

https://www.unesco.org/es/articles/los-varones-corren-un-riesgo-significativo-de-no-completar-

su-educacion-segun-un-informe 

 

Dia Mundial do Braille é destacado pelo Ministério da Educação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-comemora-o-dia-mundial-do-braille 

 

Nova versão do sistema de diploma digital é aprova pela Secretaria de Educação 

Superior do MEC, modificando anexos de instrução normativa 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2022&jornal=515&pagin

a=68 

 

FNDE, que prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas 

educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-7-de-abril-de-2022-391923936 
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Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia do Senado 

Federal promove estudo sobre busca para superar estragos da pandemia 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/03/educacao-busca-superar-estragos-

da-pandemia 

 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação disponibiliza portal de 

acesso a todos os Conselhos Estaduais de Educação 

https://www.foncede.com.br/ 

https://www.foncede.com.br/cees 

 

IPAE lança novas edições de suas publicações técnicas 

http://www.ipae.com.br/md/publicacoestecnicas/ 
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