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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Nova resolução do Conselho Nacional de Educação define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-30-de-agosto-de-2022-425719539 

 

Agenda internacional para discutir os desafios da educação no período pós pandemia é 

objeto de encontro de países na Indonésia 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-participa-de-agenda-internacional-

para-discutir-os-desafios-da-educacao-no-periodo-pos-pandemia 

 

 

Programa para a Incorporação e Desenvolvimento de Processos de Internacionalização 

de instituições de ensino superior e de pesquisa do Brasil são definidos pela CAPES 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-175-de-29-de-agosto-de-2022-425719695 

 

Programa Universidade para Todos tem novo edital 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-93-de-30-de-agosto-de-2022-425966217 

 

Centenas de cursos superiores  são extintos a pedidos das universidades, centros 

universitários e faculdades 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-875-de-30-de-agosto-de-2022-426200514 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-876-de-30-de-agosto-de-2022-426209555 

 

Projeto de lei na Câmara dos Deputados proíbe cobrança de tarifas bancárias de 

instituições públicas de ensino 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/09/01/projeto-proibe-cobranca-de-

tarifas-bancarias-de-instituicoes-publicas-de-ensino 

 

 

Campanha de Responsabilidade Social congrega instituições de educação superior 

mantidas pela livre iniciativa em ações comunitárias 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/ 
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Credenciamento para educação a distância e consultoria para viabilização econômica de 

programas de EaD são ampliados para atender também escolas de educação básica 

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