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Matérias veiculadas nesta edição 
 

INEP notifica Instituições de Educação Superior com pendências de fechamento ou do 

não preenchimento de dados ao Censo da Educação Superior 2021 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-380-de-22-de-agosto-de-2022-424476490 

 

Relatório global sobre o Futuro da Educação destaca o pensamento de líderes dos 

mundos da política, academia, artes, ciência, negócios e educação 

https://es.unesco.org/futuresofeducation/ 

 

CNE publica súmulas avulsas de alguns pareceres relatados em agosto e define que 

reunião de setembro será exclusivamente virtual 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240641-

sum008-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240711-

sum008-22-parecer-cp-24-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CAPES divulgará os resultados parciais da avaliação quadrienal em inicio de setembro 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-divulgara-os-resultados-parciais 

 

Comissão Educação da Câmara dos Deputados deverá realizar poucas sessões no 

período que precede as eleições 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce 

 

Senado Federal programa sessão hibrida da reunião da Comissão de Educação 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10936&codcol=47 

 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco programa eventos 

em parceria para estudos de temas relevantes da educação 

https://sinepe-pe.org.br/ 

 

Centro de referencia em Direito Educacional destaca as ações do segmento e estará 

integrado com o 2º Telecongresso Virtual de Direito Educacional que será realizado nos 

dias 27 e 28 de setembro 

http://direitoeducacional.org.br/home/ 
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