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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC divulga nova relação de entidades civis convidadas para indicação de conselheiros 

do Conselho Nacional de Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-644-de-25-de-agosto-de-2022-425194628 

 

Associação das Universidades de Língua Portuguesa cria o primeiro programa de 

mobilidade académica que abrange exclusivamente o intercâmbio de alunos entre 

instituições dos países de língua oficial portuguesa 

http://aulp.org/ 

 

Processos em trâmite na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

que visam à concessão inicial, renovação, supervisão e representação de Certificação 

de Entidades Beneficentes de Assistência Social terão prosseguimento tendo em vista 

revogação de portaria que sobrestava o trâmite 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-861-de-25-de-agosto-de-2022-425195655 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-706-de-2-de-agosto-de-2022-419647419 

 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica serão editadas tendo em vista a homologação pelo Ministro de parecer 

do Conselho Nacional de Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-25-de-agosto-de-2022-425199640 

 

Ministério da Educação e Ministério da Economia editam normas que estabelecem os 

parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para o exercício de 

2022 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-4-de-18-de-agosto-de-2022-

425218242 

 

MEC edita portarias diversas com medidas punitivas contra instituições de ensino 

superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-872-de-29-de-agosto-de-2022-425198287 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-871-de-29-de-agosto-de-2022-425180864 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-870-de-29-de-agosto-de-2022-425194707 
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ABED realizará em São Paulo o 17º Seminário Brasileiro de Educação a Distância 

http://www.abed.org.br/hotsite/17-senaed/pt/programacao/ 

 

Aspectos jurídicos e práticos do Direito Educacional aplicáveis às instituições e 

empresas educacionais será tema de telecongresso promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121012/ 
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