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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Universidade para Todos referente ao segundo semestre de 2022 tem novas 

normas definidas pelo MEC 

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 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/07/2022&jornal=530&

pagina=1628 

 

Rede de Escolas Associadas da UNESCO conecta mais de 12.000 escolas em 182 países 

https://www.unesco.org/en/education/aspnet 

https://www.unesco.org/en/education/aspnet/need-know 

 

Painel de Business Intelligence da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação 

permite se verificar os processos no órgão 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/lancado-painel-de-bi-da-ctaa 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGJkNDRjOTctZWI4MS00YWM4LWIyNTctMTI4Z

WVkMGNmYzlkIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ

9&pageName=ReportSection 

 

MEC autoriza curso de psicologia através de educação a distância, sofre pressões e 

anula portaria alegando erro material 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-749-de-14-de-julho-2022-415435004 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-773-de-15-de-julho-de-2022-415822167 

 

 

Nota técnica do CNE sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores gera debates entre entidades representativas da educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238381-

nota-tecnica-sobre-a-resolucao-cnecp-n-2-2019&category_slug=julho-2022-

pdf&Itemid=30192 

 

Projeto de lei na Câmara dos Deputados determina preenchimento de cargos efetivos de 

professores da educação básica 

https://www.camara.leg.br/noticias/890723-projeto-determina-preenchimento-de-cargos-

efetivos-de-professores-da-educacao-basica/ 
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ABMES organiza missão de cooperação no ensino superior com Portugal 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4733/abmes-organiza-missao-de-cooperacao-no-

ensino-superior-com-portugal 

 

Administração da Educação: passado, presente e futuro é tema da Carta Mensal 

Educacional editada pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/siie/CME_263.pdf 
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