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https://www.youtube.com/watch?v=Wp7Feb7QHw4 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

 

Ministério da Educação edita mesma portaria com números diferentes que versa sobre o 

prosseguimento de processos que se encontravam sobrestados no âmbito da educação 

superior 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-589-de-11-de-abril-de-2022-392850118 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-605-de-20-de-abril-de-2022-394555810 
 

 

Fórum Mundial de Educação amplia seus horizontes pela educação universal 

http://www.forummundialeducacao.org/ 

 

 

CNE inicia a estruturação de sua reunião de maio 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 

 

Diálogo sobre a Recuperação do Impacto da Pandemia na Educação na América Latina é 

realizado com a participação virtual do novo Ministro da Educação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministro-da-educacao-participa-de-debate-

sobre-crise-educacional 

 

 
Universidade de Brasília comemora 60 anos e fato é destaque no Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/04/universidade-de-brasilia-foi-criada-

ha-60-anos-para-modernizar-a-educacao-do-pais 

 

 
Câmara dos Deputados, sem ainda constituir sua Comissão de Educação,  aprova 

projeto de lei que autoriza o poder público a compartilhar e a tornar públicos dados do 
Censo Escolar 

https://www.camara.leg.br/noticias/867619-camara-aprova-projeto-que-autoriza-

compartilhamento-de-dados-do-censo-escolar/ 

 

 

Encontro Nacional sobre Direito Educacional é realizado pela ABRADE em São Luiz e 

elege nova diretoria da entidade 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp7Feb7QHw4
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https://www.camara.leg.br/noticias/867619-camara-aprova-projeto-que-autoriza-compartilhamento-de-dados-do-censo-escolar/


www.abrade.org.br 

 

Formação, desenvolvimento e novas responsabilidades dos profissionais da educação é 

tema de evento promovido pelo IPAE 

http://ipae.com.br/ev/12999/ 
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