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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Nova lei altera normas do Fundo de Financiamento Estudantil e do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14375.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm 

 

Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa será realizado em 

julho na cidade de Coimbra 

http://aulp.org/xxxi-encontro-aulp-coimbra/ 

http://aulp.org/ 

 

MEC lança programa para fomentar a expansão de educação a distância nas 

universidades federais 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-programa-para-fomentar-a-

expansao-de-educacao-a-distancia-nas-universidades-federais 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova proposta que prevê 

orientação, nas escolas, sobre navegação segura em redes sociais 

https://www.camara.leg.br/noticias/888619-comissao-aprova-proposta-que-preve-

orientacao-nas-escolas-sobre-navegacao-segura-em-redes-sociais/ 

 

CAPES dispõe de programas de apoio a eventos no país e no exterior 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/apoio-a-eventos 

 

Lamentável para a educação brasileira a prisão de ex-ministro provoca reação de 

senadores que reforçam o pedido de abertura de CPI para investigar corrupção no MEC 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/22/apos-prisao-de-ex-ministro-

senadores-querem-cpi-para-investigar-corrupcao-na-educacao 

 

Congresso de Educação será realizado virtualmente por Federação das Escolas 

Particulares 

https://www.fenep.org.br/single-de-noticia/nid/congresso-da-fenep-ira-discutir-os-

desafios-do-retorno-ao-presencial/ 
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Curso de especialização em Administração da Educação será lançado em nova versão 

prevendo ênfase na geração de novos negócios para as instituições e empresas 

educacionais 

http://www.ipae.com.br/md/126/ 
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