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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é novamente alterada para estabelecer o 

compromisso da educação básica com a formação do leitor e o estímulo à leitura 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.407-de-12-de-julho-de-2022-414764440 

 

Futuros da Educação é tema de abordagem permanente da UNESCO 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/ 

 

CAPES mantêm o calendário aberto para submissão e análise de propostas de cursos 

novos de pós graduação stricto sensu 

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=8225#anchor 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-61-de-17-de-marco-de-2022-386755740 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-394-de-2-de-junho-de-2022-405212280 

 

Cronograma para a adesão e renovação da adesão e emissão de Termo Aditivo ao 

processo seletivo do Programa Universidade para Todos – Prouni é alterado fixando 

novo prazo  

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-65-de-15-de-junho-de-2022-408636424 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-77-de-12-de-julho-de-2022-414877285 

 

Aberto período de inscrição para o Enade 2022 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/aberto-periodo-de-inscricao-para-o-

enade-2022 

 

 

Senado Federal debate projeto de lei que versa sobre a violência contra educadores com 
adoção de medidas protetivas para profissionais da educação agredidos por alunos, 

pais ou responsáveis 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/07/06/violencia-contra-

educadores 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139027 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8017691&ts=1657130921471&disposition=inline 

 

CONFENEN realiza reunião de seu Conselho de Representantes 

https://confenen.org.br 
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IPAE e Comissão de Educação da Câmara dos Deputados estabelecem formas 

colaborativas para apresentação de sugestões de propostas legislativas e debate 

referentes à educação 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/ce/atribuicoes 

http://ipae.com.br/OficioIPAE.pdf 
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