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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Diretrizes, procedimentos, os prazos e os demais aspectos relativos à realização do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes são definidos em edital 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-*-411675066 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/publicado-edital-do-enade-2022 

 

França abre oportunidade para projetos conjuntos com instituições brasileiras 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/publicado-edital-para-projetos-

conjuntos-com-a-franca 

 

Conselho Nacional de Educação define pauta de sua reunião ordinária de julho 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-

865297341 

 

Senado Federal inicia série de audiências para debater educação domiciliar 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/23/educacao-domiciliar-ce-faz-1a-

de-6-audiencias-sobre-homeschooling 

 

 

INEP divulga inclusão de novos docentes no Banco Nacional de Avaliadores do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-266-de-28-de-junho-de-2022-411387400 

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação aguarda a definição de calendário 

e nomeação de membros para evitar paralização nas atividades 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2022/pauta/comunicado_n_093634

7_2022-CTAA.pdf 

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

orgaos-colegiados/ctaa 

 

Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Sergipe desenvolve sistema 

colaborativo com as escolas e mantêm um cadastro de currículos para profissionais que 

desejam trabalhar nas escolas particulares 

http://www.fenense.com.br 
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IPAE encerra o semestre com mais um evento virtual e divulga ações prioritárias para 

colaborar com o desenvolvimento qualitativo da educação e com oportunidade para 

novos consultores regionais e de recursos humanos 

http://www.ipae.com.br/ipae/eventos-virtuais/ 

http://www.ipae.com.br/ipaenews/ano8/21/ 

http://www.ipae.com.br/editalconsultoresregionais2022.pdf 

http://www.ipae.com.br/editalconsultorrh2022.pdf 
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