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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação publica edital que permite que mantenedoras de instituições de ensino 

superior possam aderir ou renovar a adesão ao Programa Universidade para Todos 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-65-de-15-de-junho-de-2022-408636424 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/publicada-portaria-que-regera-a-participacao-

das-instituicoes-no-prouni 

 

 

UNESCO disponibiliza Base de Dados Mundial da Desigualdade na Educação 

https://www.education-inequalities.org/ 

 

 

Conferência de Ministros de Educação da América Latina e Caribe é realizada para debater 

programas de integração entre os sistemas educacionais 

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/eventos/conferencia-de-ministros 

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/eventos/conferencia-de-

ministros/pdf/agenda-portugues 

 

 

Resultado preliminar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica de 2021 é 

disponibilizado pelo INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/saeb/resultado-preliminar-do-saeb-2021-

disponivel 

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação - CTAA comunica o cancelamento de 

reuniões por falta de membros 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2022/pauta/comunicado_n_0936347_2022-

CTAA.pdf 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-

colegiados/ctaa 

 

 

Senado Federal inclui na pauta de votação projeto de ampliação do Pronatec 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/20/senado-pode-votar-projeto-de-

ampliacao-do-pronatec-nesta-terca 
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Associação Nacional de Escolas Católicas disponibiliza calendário de realização de diversos 

cursos e eventos 

https://anec.org.br/ 

https://anec.org.br/biblioteca/calendario-de-eventos-anec/ 

 

 

Instituições de ensino superior podem apresentar projetos para criação de cursos técnicos 

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