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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Portaria do MEC dispõe sobre a conversão do acervo acadêmico das instituições de 

educação superior pertencentes ao sistema federal de ensino, para o meio digital. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-360-de-18-de-maio-de-2022-401082263 

 

Virtual Educa, criada sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, com o 

objetivo de impulsionar a inovação na educação para favorecer a transformação social e 

desenvolvimento sustentável, realiza evento virtual sobre Ambientes de Aprendizagem. 

https://virtualeduca.org/ 

https://virtualeduca.org/congresosteam2022/ 

 

Governo Federal cria o Programa Primeira Infância na Escola 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-17-de-maio-de-2022-400967224 

 

Conselho Nacional de Educação define a pauta de sua reunião de junho que será 

exclusivamente presencial sem haver atendimento dos conselheiros aos interessados 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=236771-pt06-

2022-provisoria&category_slug=junho-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Prêmio Nacional de Educação é instituído pelo FNDE 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-291-de-13-de-maio-de-2022-401061099 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem seus membros definidos e volta a 

realizar as reuniões, havendo mais de mil matérias aguardando decisão sendo a mais 

antiga uma de 2002 

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

permanentes/ce/membros 

https://www.camara.leg.br/busca-

portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&pagina=1&order=relevancia&abaEspecifica=true&filt

ros=%5B%7B%22emTramitacao%22%3A%22Sim%22%7D%5D&q=estados.codOrgao%3A20

09 

Portaria dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros às escolas 

públicas de educação básica nos moldes do Programa Dinheiro Direto na Escola a fim 

de apoiar ações de fomento à participação da família na vida escolar e no projeto de vida 

dos estudantes, no âmbito do Programa Educação e Família 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-3-de-19-de-maio-de-2022-401492662 
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Ampesc passa a integrar o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 

https://www.ampesc.org.br/2018/ampesc-passa-a-integrar-o-forum-das-entidades-

representativas-do-ensino-superior/ 

 

IPAE define evento virtual sobre “As modernas práticas de gestão dos processos 

pedagógicos e administrativos com foco na qualidade” 

http://www.ipae.com.br/ev/121004/ 
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