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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Escolas iniciam o semestre com atividades presenciais, virtuais e híbridas e MEC 

recomenda ações para estudantes se adaptarem ao ritmo dos estudos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/saiba-como-retomar-a-rotina-estudantil-

com-planejamento-e-organizacao 

 

Conferência sobre Aprendizagem Colaborativa Interativa será realizada em Viena em 

setembro 

www.icl-conference.org 

 

Conselho Nacional de Educação libera pauta provisória de sua reunião que será 

presencial em agosto sem prever agendamento de atendimento por parte dos 

Conselheiros 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238271-

pt08-2022-provisoria&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Câmara dos Deputados retoma as atividades e destaca as principais ações no campo da 

educação no primeiro semestre de 2022 

https://www.camara.leg.br/noticias/899067-isencao-de-imposto-de-renda-para-bolsistas-

e-renegociacao-do-fies-estao-entre-aprovacoes-do-semestre/ 

 

INEP divulga o número dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-numeros-dos-

inscritos-no-enem-2022-por-uf 

 

Avaliação Quadrienal da CAPES entra em nova etapa de avaliação de cursos de pós-

graduação stricto sensu 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-quadrienal-da-capes-entra-

em-nova-etapa 

 

SEMESP cria um espaço para divulgação de eventos educacionais de relevância 

https://www.semesp.org.br/noticias/tudo-que-esta-rolando-no-semesp-que-voce-precisa-

saber/ 
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“Precauções jurídicas nas escolas” e “Os novos desafios dos processos gerenciais das 

empresas e instituições educacionais” são temas de curso e evento promovidos pelo 

IPAE em agosto 

http://www.ipae.com.br/ep/121007/ 

http://www.ipae.com.br/ev/121008/ 

http://www.ipae.com.br/ev/121009/ 
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