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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Universidade para Todos tem novas para a adesão de mantenedoras de 

Instituições de Educação Superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-422-de-14-de-junho-de-2022-408487368 

http://prouniportal.mec.gov.br/images/legislacao/2014/alteracao_portaria_18_de_06_de_n

ovembro_2014_adesao.pdf 

 

 

UNESCO disponibiliza webinars e cursos abertos para orientar educadores e jornalistas 

https://www.unesco.org/en/ideas-data/webinars-courses 

 

 

Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres dos meses de fevereiro, 

março e abril 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-408488252 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-408476404 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-408487850 

 

 

Comissão de Educação da Câmara aprova projeto que garante vagas para mães no 

período diurno na modalidade educação de jovens e adultos 

https://www.camara.leg.br/noticias/886700-comissao-aprova-projeto-que-garante-vagas-

para-maes-no-periodo-diurno-na-modalidade-eja/ 

 

 

Avaliação da educação básica deve ser anual, segundo novo projeto aprovado no 

Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/15/avaliacao-da-educacao-basica-

deve-ser-anual-determina-projeto-do-senado 

 

 

Supremo Tribunal Federal vai discutir reflexos do piso nacional no vencimento de 

professores da educação básica estadual 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488787&ori=1 
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Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino realizará nova reunião 

presencial e virtual de seu Conselho de Representantes 

https://confenen.org.br/ 

 

 

Desenvolvimento da Educação – volume V – é o novo vídeo livro editado pelo Instituto 

de Pesquisas e Administração da Educação 

http://www.ipae.com.br/disp_livros_ipae.htm 
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