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https://www.youtube.com/watch?v=wxNND8CtKn8 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação prorroga os prazos para modificações no sistema de diplomas digitais 

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-4-de-1-de-julho-de-2022-412284977 

 

Conferência sobre Aprendizagem Colaborativa Interativa será realizada em Viena 

http://www.icl-conference.org/current/ 

 

Perda da eficácia do ato autorizativo de reconhecimento de cursos começa a ser adotado pelo 

MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-458-de-1-de-julho-de-2022-412284898 

 

Instituições de ensino superior passam a ser punidas tendo em vista a ausência de matrículas 

e oferta efetiva de aulas na totalidade dos seus cursos 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-465-de-1-de-julho-de-2022-412285056 

 

Instituído pelo MEC o Comitê de Governança do Exame Nacional do Ensino Médio 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-467-de-1-de-julho-de-2022-412285214 

 

Estrutura de governança é definida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-126-de-30-de-junho-de-2022-412985243 
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Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais abre chamada 

para oferta de vagas no Projeto Mobilidade Acadêmica Virtual 

http://www.abruem.org.br/ 

http://www.abruem.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=518:camara-de-ead-

da-abruem-abre-chamada-para-a-oferta-de-vagas-no-projeto-mobilidade-academica-virtual-

2&catid=80:noticias&Itemid=562 

 

Consultoria em Desenvolvimento Institucional lidera os serviços de apoio em gestão de escolas 

de educação básica e superior 

http://www.ipae.com.br/md/consultoriaeassessoria/ 
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http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 
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