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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conferência Nacional de Educação de 2022 é definida por decreto federal 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.146-de-22-de-julho-de-2022-4174203 

 

Comissão Europeia disponibiliza normas sobre financiamento de projetos, programas e 

organizações numa série de domínios, entre os quais a educação, sob a forma de 

convites à apresentação de propostas 

https://ec.europa.eu/info/education_pt 

https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-all-funding-

opportunities-education-and-training_pt 

 

Novas normas sobre o FIES definem o valor semestral máximo e mínimo de 

financiamento, disciplinam a cobrança de créditos e o processo seletivo para o segundo 

semestre 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-50-de-21-de-julho-de-2022-417058031 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-21-de-julho-de-2022-417067708 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-79-de-18-de-julho-de-2022-417163165 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/L10260compilado.htm 

 

Conselho Nacional de Educação divulga pareceres sobre as Diretrizes Nacionais Gerais 

para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino superior e aproveitamento de 

saberes, conhecimentos e competências e súmula de pareceres aprovados em maio 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238781-

pcp014-22&category_slug=julho-2022-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238771-

pcp019-22&category_slug=julho-2022-pdf&Itemid=30192 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceresreuniao-ordinaria-dos-dias-2-3-4-e-5-do-

mes-de-maio/2022-417447383 

 

Nova lei exige a adequação expressões "idoso" e "idosos" por "pessoa idosa" e 

"pessoas idosas", 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.423-de-22-de-julho-de-2022-417404930 
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Plenário da Câmara dos Deputados deve analisar projeto que adia revisão da Lei de 

Cotas das universidades no início de agosto 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/899245-plenario-deve-analisar-projeto-que-adia-

revisao-da-lei-de-cotas-das-universidades-no-inicio-de-agosto/ 

 

Associação Nacional de Escolas Católicas disponibiliza nova edição de sua revista 

https://anec.org.br/biblioteca/ano-xiii-no2-abr-mai-jun-2022/ 

 

Redes sociais do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação ampliam a 

difusão de informações relevantes sobre a educação 

https://www.instagram.com/institutoipae/ 

https://www.facebook.com/ipae.ipae.503 

https://twitter.com/IPAEduc 
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