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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação edita portaria revogando normas que fixavam prazos máximos 

para análise de processos 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-468-de-1-de-julho-de-2022-412286467 

 

Conselho Internacional para Educação Aberta e a Distância (ICDE) congrega novas 

instituições de ensino superior e pesquisa em mais de 70 países 

https://www.icde.org 

 

CNE encerra sua reunião virtual com destaque para as normas sobre o processo híbrido 

de ensino e aprendizagem na Educação Superior. 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 

Programa de Apoio ao Processo de Internacionalização de Instituições de Ensino e de 

Pesquisa Brasileiras é lançado pela CAPES 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-127-de-1-de-julho-de-2022-413354570 

 

Comissão da Câmara dos Deputados apresenta relatório que aponta inoperância do MEC 

para reverter efeitos da pandemia na educação, com aumento da evasão escolar, perda 

de aprendizagem e aumento de problemas de saúde mental em alunos e professores 

https://www.camara.leg.br/noticias/894929-relatorio-aponta-inoperancia-do-mec-para-

reverter-efeitos-da-pandemia-na-educacao/ 

 

 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior volta a realizar reuniões 

presenciais 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/reuniao-ordinaria-da-

conaes-ocorreu-no-inep 

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-

superior/conheca-a-conaes 

 

Recuperação de crédito de instituições de ensino é desenvolvida com tecnologias 

avançadas pelo Grupo DDM 

https://www.grupoddm.com.br/ 
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IPAE lamenta o falecimento do seu Consultor Professor José Dias Leão 

http://www.ipae.com.br/ipae/consultores/ 
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