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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Censo da educação básica é divulgado pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-667-de-13-de-setembro-de-2022-430030767 

 

Organização Universitária Interamericana disponibiliza um conjunto de  recursos 

colaborativos para os professores 

https://oui-iohe.org/pt-br/ 

https://oui-iohe.org/pt-br/recursos/ 

 

CNE divulga a relação dos processos analisados na reunião de setembro e a súmula 

parcial de pareceres de junho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240801-

prel09-2022&category_slug=setembro-2022-pdf&Itemid=30192 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-430048322 

 

MEC faz a instauração de inquéritos administrativos para apuração de indícios de 

descumprimento de legislação relativo ao ProUni e atinge diversas entidades 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-774-de-15-de-setembro-de-2022-430035704 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-775-de-15-de-setembro-de-2022-430030528 

 

Plano Nacional de Pós-Graduação definirá as novas diretrizes, estratégias e metas para 

avançar nas propostas para políticas de pós-graduação e pesquisa no Brasil 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/comissao-pnpg-ouve-diretorias-da-

capes 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados permanece sem reuniões em 

setembro 

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

 

Associação Brasileira de Educação realizará Seminário em Celebração aos 90 Anos do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

https://www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br/noticias/6450-forum-fara-evento-em-

homenagem-aos-90-anos-do-manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-nova 

https://www.abe1924.org.br/ 

 

Educação nos países da Copa do Mundo de Futebol será objeto de nova série do IPAE 

https://youtu.be/NEklqhkDQCk
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http://www.ipae.com.br/pub/pt/jee/ed/educacaonospaisesdacopa.htm 
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