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Matérias veiculadas nesta edição 
 

 

Mapa de ofertas elaborado pelo MEC identifica as necessidades regionais por 
qualificação profissional 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ferramenta-identifica-as-necessidades-

regionais-por-qualificacao-profissional 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODYzM2E2MTItMmFmYS00ZjQxLTg1MjYtOTRmZ

TA5YTJiYTIwIiwidCI6ImFkZjVlNzkwLTE0NzctNGNiMi1iNTRjLWYwZjIxMmM1ODM0OCJ9 

 

 
Organização das Nações Unidas destaca que apenas um por cento de estudantes pobres 

no mundo consegue concluir estudo universitário 
https://news.un.org/pt/story/2022/05/1789532 

 

 

Debates sobre as novas diretrizes curriculares para o ensino de geografia será ampliado 

pelo Conselho Nacional de Educação e Câmara dos Deputados sugere seminário para 

debater o assunto 

https://www.camara.leg.br/noticias/902553-apos-criticas-conselho-nacional-de-educacao-

admite-ampliar-debate-sobre-novo-curriculo-de-geografia/ 

 

 
Projeto de lei prevê reinvestimento de ganhos de universidades federais com patentes 

https://www.camara.leg.br/noticias/896832-projeto-preve-reinvestimento-de-ganhos-de-
universidades-federais-com-patentes/ 

 

Dia do estudante é comemorado na data da criação das primeiras faculdades no Brasil 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-estudante.htm 
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Instituições aguardam a divulgação pela CAPES da nova avaliação dos periódicos 
(Qualis) 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/l
istaConsultaGeralPeriodicos.jsf 

 

ABMES, dentro das comemorações de seus 40 anos, lança plataforma digital para apoiar 
as instituições de ensino superior 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4765/abmes-lanca-plataforma-de-streaming-para-

instituicoes-de-educacao-superior 

 

IPAE desenvolve orientações para as precauções jurídicas nas escolas 

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

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