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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Congresso Nacional promove sessão solene para comemorar os 200 anos da 

Independência do Brasil 

https://www.camara.leg.br/noticias/906769-congresso-nacional-promove-sessao-solene-

para-comemorar-os-200-anos-da-independencia-do-brasil/ 

 

Ministério da Educação diz que Brasil se inspirará em modelo de Singapura para 

transformar a educação nacional 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-se-inspira-em-modelo-de-

singapura-para-transformar-a-educacao-nacional 

Desenvolvimento de cursos de curta duração na área de biotecnologia é objeto de edital 

do MCTI e CNPq 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/08/mcti-e-cnpq-publicam-

chamada-para-apoiar-realizacao-de-cursos-de-curta-duracao-na-area-de-biotecnologia 

 

Renegociação de dívidas do Fies já pode ser realizado junto aos agentes financeiros 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estudantes-ja-podem-solicitar-a-

renegociacao-de-dividas-do-fies 

Questionário do Estudante disponível no Sistema Enade terá que ser preenchido até o 

dia 22 de novembro 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/questionario-do-estudante-

disponivel-no-sistema-enade 

 

Câmara dos Deputados define o dia 22 de novembro para a entrega do Prêmio Darcy 

Ribeiro que homenageia educadores e instituições 

https://www.camara.leg.br/noticias/897565-comissao-de-educacao-escolhe-vencedores-

do-premio 

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

permanentes/ce/outros-documentos/premiodarcyribeiro/arquivos-

pdf/copy_of_10FinalistasPrmioDarcyRibeiro2022.pdf 

 

 

Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino publica edital de chamamento 

para receber matérias alusivas aos 200 anos da Independência 

https://confenen.org.br/ 

https://youtu.be/L048KEfKU1k
https://www.camara.leg.br/noticias/906769-congresso-nacional-promove-sessao-solene-para-comemorar-os-200-anos-da-independencia-do-brasil/
https://www.camara.leg.br/noticias/906769-congresso-nacional-promove-sessao-solene-para-comemorar-os-200-anos-da-independencia-do-brasil/
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-se-inspira-em-modelo-de-singapura-para-transformar-a-educacao-nacional
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-se-inspira-em-modelo-de-singapura-para-transformar-a-educacao-nacional
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/08/mcti-e-cnpq-publicam-chamada-para-apoiar-realizacao-de-cursos-de-curta-duracao-na-area-de-biotecnologia
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/08/mcti-e-cnpq-publicam-chamada-para-apoiar-realizacao-de-cursos-de-curta-duracao-na-area-de-biotecnologia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estudantes-ja-podem-solicitar-a-renegociacao-de-dividas-do-fies
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estudantes-ja-podem-solicitar-a-renegociacao-de-dividas-do-fies
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/questionario-do-estudante-disponivel-no-sistema-enade
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/questionario-do-estudante-disponivel-no-sistema-enade
https://www.camara.leg.br/noticias/897565-comissao-de-educacao-escolhe-vencedores-do-premio
https://www.camara.leg.br/noticias/897565-comissao-de-educacao-escolhe-vencedores-do-premio
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/outros-documentos/premiodarcyribeiro/arquivos-pdf/copy_of_10FinalistasPrmioDarcyRibeiro2022.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/outros-documentos/premiodarcyribeiro/arquivos-pdf/copy_of_10FinalistasPrmioDarcyRibeiro2022.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/outros-documentos/premiodarcyribeiro/arquivos-pdf/copy_of_10FinalistasPrmioDarcyRibeiro2022.pdf
https://confenen.org.br/


IPAE comemora os 200 anos da independência reafirmando seu compromisso com o 

desenvolvimento da educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/200-anos-da-independencia-do-brasil/ 
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