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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira tem, mais uma 

vez, substituição de presidente 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/nota-de-esclarecimento/nota-de-esclarecimento-

2013-presidencia-do-inep 

 

Congresso sobre Tecnologias na Aprendizagem será realizado em Berlin em novembro 

de 2022 25 de e 

https://oeb.global/ 

 

Conselho Nacional de Educação edita resolução com normas referentes à revalidação de 

diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação 

stricto sensu expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-25-de-julho-de-2022-417718403 

 

MEC volta a aplicar medidas punitivas contra diversas instituições de ensino superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-789-de-26-de-julho-de-2022-418019176 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-798-de-26-de-julho-de-2022-418019573 

 

Programa Universidades para Todos é alterado em diversos aspectos 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.149-de-26-de-julho-de-2022-418004505 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-524-de-26-de-julho-de-2022-418004762 

 

Critérios da Política de Inovação Educação Conectada para repasse de recursos 

financeiros às escolas públicas de educação básica são estabelecidos por Portaria do 

MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-126-de-21-de-julho-de-2022-417714545 

 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional realiza congresso internacional 

através de versões presencial e virtual 

http://abt-br.org.br/9cite/ 
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Congresso Brasileiro de Administração da Educação reúne especialistas de todo o 

Brasil 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/cbaedia1/ 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/cbaedia2/ 
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