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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião presencial de junho que contou 

com a participação do Ministro da Educação 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 

École 42: um novo modelo de educação se consolida através de presença em vários 

países 

https://42.fr/ 

https://42.rio/ 

 

Ministério da Educação lança curso virtual sobre regulação da educação superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-lanca-curso-

virtual-sobre-regulacao-da-educacao-superior 

https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seres/curso/14931/informacoes 

 

Portal de atos é lançado pelo MEC objetivando facilitar a identificação da legislação 

educacional 

https://normativasconselhos.mec.gov.br/ 

 

Comissão Especial na Câmara dos Deputados aprova proposta que articula formação 

técnica e aprendizagem profissional 

https://www.camara.leg.br/noticias/884902-comissao-aprova-proposta-que-articula-

formacao-tecnica-e-aprendizagem-profissional/ 

 

Projeto de lei que permite que o Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e 

Emprego seja executado por instituições públicas e por entidades sem fins lucrativos é 

aprovado no Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/06/09/pronatec 

 

IX Congresso Internacional de Tecnologia Educacional será realizado no Rio de Janeiro, 

em novembro, através da ABT 

http://abt-br.org.br/noticias/eventos-presencial-e-virtual-serao-realizados-no-dia-14-de-

julho-data-da-fundacao-da-abt/ 

 

Sistema Integrado de Orientações Jurídico-Educacionais amplia sua área de atuação 

http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 
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