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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Exame Nacional do Ensino Médio é encerrado sem registro de anormalidades 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/participantes-concluem-o-segundo-dia-

de-enem-2022 

 

Encontro de ministros de Educação do Mercosul estuda aspectos da integração 

continental 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministro-victor-godoy-participa-de-

encontro-de-ministros-de-educacao-do-mercosul 

 

Conselho Nacional de Educação edita resoluções sobre o período de transição para a 

implantação definitiva das Diretrizes Curriculares Nacionais Formação de Professores da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e com normas sobre os cursos de pós-

graduação stricto sensu 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-3-de-16-de-novembro-de-2022-444154065 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/ces-n-4-de-16-de-novembro-de-2022-

444153907 

 

Procedimentos de monitoramento para o funcionamento dos cursos de graduação em 

Medicina é objeto de portaria do MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-893-de-18-de-novembro-de-2022-444553676 

 

Copa do Mundo de Futebol, segundo a FIFA, une o mundo a ajuda as causas globais 

https://www.fifa.com/ 

https://www.fifa.com/social-impact/campaigns/football-unites-the-world/news/fifa-world-

cup-unites-the-world-and-helps-global-causes 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza sessão onde convidados 

pedem modificações no Conselho Nacional de Educação 

https://www.camara.leg.br/noticias/918864-especialistas-pedem-revogacao-de-normas-

sobre-formacao-de-professores/ 

 

Associação Brasileira de Televisão Universitária disponibiliza edição com informações 

sobre as emissoras vinculadas às instituições de ensino superior 

https://www.abtu.org.br/mapa-4-0 

https://www.abtu.org.br/ 
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Nova edição da Cartilha dos Direitos na Educação será lançada em dezembro 

http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/ 
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