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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é alterado com 

edição de nova lei 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.417-de-20-de-julho-de-2022-417010399 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm 

 

Programa Cátedras UNESCO, lançado em 1992 reúne mais de 850 instituições em 117 

países 

https://www.unesco.org/es/education/unitwin 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380998_eng 

 

Ministério da Educação publica nova portaria com a Política Corporativa de Segurança 

da Informação e Proteção de Dados 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-495-de-18-de-julho-de-2022-416487316 

 

Prorrogado novamente o prazo de adesão do Prouni 

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://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-78-de-14-de-julho-de-2022-415537492 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-80-de-18-de-julho-de-2022-416255939 

 

CAPES mantêm calendário para submissão e análise de propostas de cursos novos até 

o dia 19 de agosto 

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

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=7463#anchor 

 

Educadores lamentam o falecimento da professora Eunice Durham 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-lamenta-o-

falecimento-da-professora-eunice-durham 

 

Prêmio Nacional de Gestão Educacional é lançado com ênfase nas áreas de inovação 

acadêmico-pedagógica, responsabilidade social e gestão administrativa e de 

relacionamento 

https://www.humus.com.br/regulamento-pnge 
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Sistema Integrado de Orientações Jurídico-Educacionais amplia sua abrangência para 

atender instituições de educação básica e superior em todo o Brasil 

http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 
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