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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica é instituída por 

decreto 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.079-de-23-de-maio-de-2022-40204094 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-lanca-politica-nacional-para-

recuperacao-das-aprendizagens-na-educacao-basica 

 

Fórum Mundial da Educação debate ações sobre os impactos da pandemia no setor 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/forum-mundial-da-educacao-debate-acoes-

para-mitigar-impactos-da-pandemia-no-setor 

 

Ministério da Educação, pressionado por entidades, recua na expansão dos cursos de 

medicina 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-371-de-20-de-maio-de-2022-401797165 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-oficial-2 

 

Senado Federal analisará projeto de lei que inclui Cidadania como disciplina obrigatória no 

currículo do ensino médio 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10779&codcol=47 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10779&codcol=47&item=80175 

 

Normas sobre a isenção do Imposto sobre a Renda e de contribuições aplicável às instituições 

que aderirem ao Programa Universidade para Todos são modificadas 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.083-de-23-de-maio-de-2022-

402113536 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=45931&visao=anotado 

 

Metas institucionais globais do INEP pretendem atingir 80% das avaliações in loco de 

instituições de ensino superior até final do ano de 2022 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-194-de-23-de-maio-de-2022-402110696 

 

Entidades registram pesar pelo falecimento da Reitora Marlene Salgado de Oliveira 

https://confenen.org.br/nota-de-pesar-5/ 

 

Avaliação econômico-financeira das instituições de ensino 

http://www.ipae.com.br/md/aefie/ficha.html 
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