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https://www.youtube.com/watch?v=5Rvz_zsw39Y 

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Procedimentos operacionais necessários à submissão de pedidos de autorização de 

oferta de cursos técnicos de nível médio por Instituições Privadas de Ensino Superior é 

objeto de edital da SETEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/media/editais/2022/Editaln48.pdf 

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

 

Organização Universitária Interamericana divulga o seu plano de ação e prevê ampliação 

da rede instituições de participantes 

https://oui-iohe.org/pt-br/ 

 

Conselho Nacional de Educação voltará a realizar reunião presencial em junho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230881-cne-

calendario-reunioes-2022&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

Ministro da Educação participa virtualmente do Congresso Brasileiro do Ensino Superior 

e promete simplificar a regulação do ensino superior 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/cbesp-ministro-da-educacao-simplificar-regulacao-

ensino-superior/ 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem definição de seus membros 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/ce/membros 

 

Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro completa 89 anos 

https://www.sinepe-rio.org.br/Home/Historico 

 

Oportunidade de oferta de cursos técnicos por Instituições Privadas de Ensino Superior 

é objeto de evento que será realizado pelo SEMERJ 

http://novo.semerj.org.br/eventos/encontro-de-dirigentes-e-coordenadores-de-instituicoes-de-

ensino-superior-do-estado-do-rio-de-janeiro-2/ 

 

Nova edição da Consolidação da Legislação Educacional é lançada pelo IPAE e 

contempla a modificação da LDB sobre a garantia de mobiliário, equipamentos e 

materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades específicas  

http://www.ipae.com.br/md/404/  
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