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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Nova lei regulamenta teletrabalho e permite essa prática remota para estagiários e 

aprendizes 

https://www.camara.leg.br/noticias/907289-nova-lei-regulamenta-teletrabalho-e-altera-

regras-do-auxilio-alimentacao/ 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.442-de-2-de-setembro-de-2022-427260638 

 

Programa Escolas Abertas da UNESCO incentiva  uma cultura de paz e não violência 

para promover a cidadania de adolescentes, jovens e da comunidade escolar 

https://en.unesco.org/fieldoffice/brasilia/inaction/open-schools-project 

 

Conselho Nacional de Educação realizará reunião virtual em setembro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-

865297341 

 

Ensino superior registra queda na inadimplência 

https://www.colegio24horas.com.br/boletim/leiamais.asp?noti=762&Nivel=1&Ord=1 

 

MEC reforça a importância da alfabetização para o desenvolvimento do país 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-reforca-a-importancia-da-

alfabetizacao-para-o-desenvolvimento-do-pais 

 

 

CAPES e MPF assinam acordo para por fim à ação civil pública contra a Avaliação 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-e-mpf-assinam-acordo-para-por-

fim-a-acao-civil-publica-contra-a-avaliacao 

 

SEMESP publica nota com reflexões sobre os 200 anos da independência 

https://www.semesp.org.br/noticias/como-esta-nossa-educacao-200-anos-depois/ 

 

Aspectos jurídicos e práticos do Direito Educacional aplicáveis às instituições e 

empresas educacionais serão abordados em telecongresso virtual 

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