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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Resultados do Conceito Enade e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD) referentes ao ano de 2021 são divulgados pelo INEP e 

trazem reflexos em praticamente todas as instituições de ensino superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-413-de-12-de-setembro-de-2022-428673360 

 

Mudanças no Reino Unido com o falecimento da Rainha Elizabeth II e chegada do Rei 

Charles III são registradas pelo governo brasileiro e não trarão mudanças nas relações 

no campo da educação entre os países 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/veja-a-mensagem-de-bolsonaro-em-livro-de-

condolencias-pela-morte-de-elizabeth-ii/ 

 

CNE divulga a relação dos processos que serão analisados na reunião virtual de 

setembro 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240791-

pr09-2022&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre acesso a creches e pré-escolas e 

empossa ministra Rosa Weber como nova presidente 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=493731&ori=1 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=493958&ori=1 

 

MEC exclui mais de vinte docentes do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-414-de-12-de-setembro-de-2022-428664910 

 

Projeto em trâmite no Senado Federal propõe mudanças na legislação para que as 

escolas ensinem noções de primeiros socorros podem ser ensinados nas escolas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/09/12/primeiros-socorros-podem-ser-

ensinados-nas-escolas-para-evitar-acidentes 

https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2018-10-04;13722 

 

Federação de Estabelecimentos de Ensino de Sergipe realiza eventos recebe a 

CONFENEN em seu programa de reuniões itinerantes 

https://confenen.org.br/convite-3/ 
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Programa especial de apoio para a implantação do ensino médio é objeto de estratégias 

definidas pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/md/novoensinomedio/ficha-novo-ensino-medio.html 
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