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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação realiza sessão extraordinária do Conselho Pleno e 

conhecerá os resultados da pesquisa sobre as cotas de ingresso à educação superior 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239301-

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

 

Conferência mundial dedicada às políticas culturais será realizada em setembro pela 

UNESCO 

https://www.unesco.org/en/articles/two-months-go-mondiacult-world-conference-

dedicated-cultural-policies 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior edita diversas normas  

versando sobre aspectos dos cursos de pós-graduação stricto sensu, inclusive os 

através de educação a distância 

 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-61-de-17-de-marco-de-2022-386755740 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-150-de-4-de-agosto-de-2022-420431500 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-90-de-24-de-abril-de-2019-85342005 

 

Projeto que define aspectos da educação digital avança no Congresso Nacional 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262422 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0b9xp

8knrq6le1rn2i36snufyx20674152.node0?codteor=2201538&filename=Tramitacao-

PL+4513/2020 

 

Dia Nacional dos Profissionais da Educação é comemorado com poucas ações 

concretas no País 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-nacional-dos-profissionais-da-

educacao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13054.htm 

 

 

Conectividade nas escolas foi tema de encontro no Senado Federal 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/08/04/subcomissao-vai-debater-

conectividade-em-escolas 
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Campanha de responsabilidade social do ensino superior particular  tem suas ações 

definidas para 2022 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/ 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/campanha/o-que-e-a-campanha 

 

IPAE amplia suas ações para credenciamento de instituições para educação a distância, 

inclusive para desenvolvimento de cursos de pós graduação stricto sensu 

http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
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