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https://www.youtube.com/watch?v=dZ8bRY98fP0 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio é objeto de Resolução do Conselho Nacional de 

Educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=236781-

rcp001-22&category_slug=maio-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Conferência Mundial da UNESCO em Barcelona debaterá o futuro do ensino superior 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-world-conference-barcelona-shape-future-higher-
education 

https://www.unesco.org/en/education/higher-education/2022-world-conference 
 

MEC define por portaria o projeto de abordagem para a alfabetização de surdos 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-336-de-9-de-maio-de-2022-398639752 

 

Câmara dos Deputados ouve Ministro da Educação sobre diversos questionamentos 

apresentados pelos parlamentares 

https://www.camara.leg.br/noticias/874394-ministro-da-educacao-nega-conversas-com-

pastores-e-diz-que-denuncias-serao-apuradas/ 

 

Comissão de Educação da Câmara aprova projeto de lei que obriga escolas a 
protegerem a saúde vocal dos professores 

 
https://www.camara.leg.br/noticias/874133-comissao-aprova-exigencia-de-escolas-protegerem-

a-saude-vocal-dos-professores/ 

 

INEP capacita avaliadores dos cursos de direito 
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-capacita-avaliadores-dos-

cursos-de-direito 

 

Fórum do Ensino Superior apresenta propostas para o desenvolvimento do setor 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4684/cbesp-apresenta-10-propostas-para-o-

desenvolvimento-do-ensino-superior-brasileiro 
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Novo Catálogo de Produtos e Serviços do IPAE é disponibilizado 

http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-produtos-e-servicos/ 
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