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https://youtu.be/ibVpL68Iaqw 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Avaliação Externa Virtual in Loco no âmbito das visitas por comissões de especialistas 

para avaliação externa de Instituições de Educação Superior e cursos de graduação tem 

novas normas 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-265-de-27-de-junho-de-2022-410723410 

 

Transformar a educação é tema de encontro de ministros na sede UNESCO 

https://pt.unesco.org/news/transformar-educacao-140-ministros-da-educacao-se-

reunem-na-sede-da-unesco-idealizar-um-roteiro 

 

INEP define norma de precedência de informações no âmbito da entidade para 

divulgação dos resultados de avaliações, exames, pesquisas estatísticas, indicadores e 

estudos educacionais 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-245-de-23-de-junho-de-2022-410359919 

 

Conselho Nacional de Educação abre consulta sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino de geografia 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238211-

edital-de-chamamento-audencia-publica-dcns-geografia&category_slug=junho-2022-

pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238201-

dcns-de-geografia-minuta-parecer-e-resoluc-a-o&category_slug=junho-2022-

pdf&Itemid=30192 

 

Nova lei altera Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e traz reflexos em 

procedimentos por parte de todas as instituições 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.382-de-27-de-junho-de-2022-410727955 

 

 

Câmara dos Deputados realiza audiência pública e especialistas sugerem mudanças no 

modelo do Fundo de Financiamento Estudantil 

https://www.camara.leg.br/noticias/890559-especialistas-sugerem-mudancas-no-modelo-

do-fundo-de-financiamento-estudantil 
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IX Congresso Internacional de Tecnologia Educacional será promovido pela ABT e 

realizado em novembro com versões presencial e virtual 

http://abt-br.org.br 

http://abt-br.org.br/noticias/ix-congresso-internacional-de-tecnologia-educacional-sera-

realizado-em-novembro-com-versoes-presencial-e-virtual/ 

 

Novo Ensino Médio: normas regulamentadoras da implantação, integração com o ensino 

superior, adoção de educação a distância e reflexos no ENEM é tema central do ultimo 

evento do semestre promovido pelo IPAE 

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