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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC cria grupo para definir novas normas para regulamentação da oferta dos cursos de 

graduação em Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem na modalidade a distância 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-668-de-14-de-setembro-de-2022-429356126 

 

Inovação educadora é tema de encontro em Nova York promovido pela UNESCO 

https://www.un.org/en/transforming-education-summit 

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/programme 

 

MEC reforça a importância do uso da tecnologia no processo de aprendizagem 

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

tecnologia-no-processo-de-aprendizagem 

 

 

INEP torna pública a relação das Instituições de Educação Superior que não 

preencheram o Censo da Educação Superior e não apresentaram justificativa 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-inep-n-417-de-13-de-setembro-de-2022-429171243 

 

Relação dos atos normativos do INEP vigentes é disponibilizada 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-inep-n-416-de-13-de-setembro-de-2022-429281884 

 

Câmara dos Deputados abre exposição que retrata força dos movimentos sociais nos 

avanços legislativos do Brasil desde 1822 

https://www.camara.leg.br/noticias/907919-exposicao-retrata-forca-dos-movimentos-

sociais-nos-avancos-legislativos-do-brasil-desde-1822/ 

 

Grupo DDM, empresa especializada em recuperação financeira de instituições 

educacionais acaba de receber a certificação ISO que evidencia a qualidade dos 

serviços prestados 

https://www.grupoddm.com.br/ 

 

Nova versão do Curso de Direito Educacional será lançado durante o Telecongresso 

Brasileiro de Direito Educacional 

http://www.ipae.com.br/ipae/saiba-mais-sobre-curso-completo-de-direito-educacional-

produzido-pelo-ipae/ 

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