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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC libera relação de entidades que poderão indicar nomes para o Conselho Nacional 

de Educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-396-de-2-de-junho-de-2022-405211723 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888 

 

Fórum Mundial pela Cidadania e Educação será realizado pelo Virtual Educa em Portugal 

https://virtualeduca.org/foromundial2022/ 

 

Portaria do MEC altera normas sobre o calendário para entrada de novos processos de 

ensino superior 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-2-de-junho-de-2022-405215657 

 

Indicadores de Qualidade da Educação Superior referentes ao ano de 2021 são 

abordados em portaria do INEP 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-209-de-6-de-junho-de-2022-405915152 

 

Universidades que não possuem a quantidade de cursos de mestrado e doutorado 

exigidos pela legislação poderão requerer sobrestamento dos seus processos de 

recredenciamento para evitar risco de reenquadramento como centros universitários 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-394-de-2-de-junho-de-2022-405212280 

 

Comissão de Educação do Senado Federal realiza audiência pública para  debater 
violência nas escolas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/06/comissao-de-educacao-vai-debater-
violencia-nas-escolas 

 

Panorama do Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro é tema de encontro do 

SEMERJ 

http://novo.semerj.org.br/eventos/evento-panorama-do-ensino-superior-no-estado-do-rio-de-

janeiro/ 
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Direito educacional passa a contar com um Centro de Referência e IPAE  

lança uma nova versão do curso desenvolvido através de aprendizagem a distância 
http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional-passa-a-contar-com-um-centro-de-referencia-

e-ipae-lanca-uma-nova-versao-do-curso-desenvolvido-atraves-de-aprendizagem-a-distancia/ 
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