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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira destaca que  
ultrapassou a marca de mil avaliações na área de educação superior no mês de  maio 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-ultrapassa-marca-de-mil-

avaliacoes-em-maio 

 

Universidades portuguesas renovam  acordos para aceitarem estudantes brasileiros  
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/inep-renova-acordos-com-cinco-

instituicoes-portuguesas 

 

CAPES seleciona dez consultores para apoiar internacionalização 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-seleciona-dez-consultores-para-apoiar-

internacionalizacao 
 
 

MEC abre edital para oferta de cursos gratuitos na plataforma Aprenda Mais 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-abre-edital-para-oferta-de-cursos-gratuitos-

na-plataforma-aprenda-mais 
 
 

Comissão de Educação no Senado Federal  debate recomposição da aprendizagem e 
criação de um programa nacional para superar os prejuízos educacionais causados pela 

pandemia 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/14/educacao-subcomissao-debate-na-

segunda-recomposicao-da-aprendizagem 

 

Encontro na Câmara dos Deputados destaca a necessidade de existência de garantia de 
recursos e mais qualidade nos gastos com educação 

https://www.camara.leg.br/noticias/884994-debatedores-cobram-garantia-de-recursos-e-mais-

qualidade-nos-gastos-com-educacao/ 

 

Associação Brasileira de Educação Infantil  mantêm a concessão do selo de qualidade 

para as instituições de destaque no setor 

https://www.asbrei.org.br/# 
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Novo Ensino Médio: normas regulamentadoras da implantação, integração com o ensino 

superior, adoção de educação a distância e reflexos no ENEM é tema de evento virtual 

do IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121005/ 
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