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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Feriado em homenagem ao patrono da Nação Brasileira é pouco comemorado, acaba se 

transformando em carnaval e envolve também a data do descobrimento  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-

1969/l4897.htm#:~:text=L4897&text=LEI%20No%204.897%2C%20DE,Tiradentes%2C%20Patr

ono%20da%20Na%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira. 

 

Organização das Nações Unidas destaca as atividades realizadas no Brasil por diversas 

entidades  

https://brasil.un.org/pt-br/about/un-entities-in-country 

 

Comissões do Conselho Nacional de Educação estudam matérias que objetivam 

aperfeiçoar a educação básica e superior 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234661-

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

 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos dispõe de diversas linhas de apoio às 

entidades educacionais 

http://www.finep.gov.br/acoes-e-programas 

 

Câmara dos Deputados aprova texto-base de MP que prevê internet gratuita para alunos 
carentes da rede pública 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/867137-camara-aprova-texto-base-de-mp-que-preve-

internet-gratuita-para-alunos-carentes-da-rede-publica-acompanhe/ 
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MEC divulga em seu portal as perguntas mais frequentes sobre regulação e supervisão 

da educação superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-

regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior/perguntas-frequentes-regulacao-e-supervisao-

da-educacao-superior 

 

Associação Nacional de Escolas Batista, através de sua nova diretoria, amplia a atuação 

em todo o Brasil 

https://aneb.com.br/ 

 

Assessoria para projetos de financiamento vem colaborando com instituições de 

educação básica e superior 

http://www.ipae.com.br/md/913/ 
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