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https://www.youtube.com/watch?v=v2zWVgNrg1M 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Oferta de cursos técnicos por Instituições Privadas de Ensino Superior tem nova 
regulamentação expande as oportunidades de aumento de alunos 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-314-de-2-de-maio-de-2022-396907692 
 

Conselho Nacional de Educação de Portugal mantêm um sistema colaborativo com 

informações dos principais acontecimentos no setor 

https://www.cnedu.pt/pt/ 

 

Seminário realizado pelo MEC destaca a educação técnica de nível médio 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/estudos-educacionais/seminario-debatera-

educacao-tecnica-de-nivel-medio 

https://youtu.be/DFHHX_5-ekQ 

 

Guia do Usuário do Serviço de Acesso a Dados Protegidos  e Manual Técnico para uso 
dos Núcleos de Serviço de Acesso a Dados Protegidos são disponibilizados pelo INEP 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-146-de-2-de-maio-de-2022-396919077 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-147-de-2-de-maio-de-2022-396928738 
 

Supremo Tribunal Federal analisará ação que questiona lei do Estado do Rio de Janeiro 
que garante matrícula de irmãos na mesma escola 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486224&tip=UN 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados agenda suas primeiras reuniões 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65008 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65025 

 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco marca trajetória de 

modernidade no apoio às escolas e seus dirigentes 

https://sinepe-pe.org.br/ 
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Ensino médio: aspectos práticos e legais de sua implementação através de educação 

presencial, a distância e sistema híbrido é tema cursos presencial e virtual promovidos 

pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ep/121000/ 

http://www.ipae.com.br/ev/121001/ 
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