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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação realiza sua ultima reunião do ano com a participação 

dos novos membros e divulga o calendário de 2023 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242441-

pt12-2022&category_slug=dezembro-2022-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=243241-

cne-calendario-reunioes-2023&category_slug=dezembro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

UNESCO destaca a necessidade de investimento de longo prazo em pesquisa científica e 

ciência aberta durante evento promovido pelo G20 

https://www.unesco.org/en/articles/g20-science-summit-unesco-calls-long-term-

investment-scientific-research-and-open-science 

 

MEC reabre o prazo para manifestação de interesse pelas mantenedoras de IES em 

aderir ou renovar a adesão ao Prouni 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-117-de-5-de-dezembro-de-2022-448415000 

 

Comissão de Educação do Senado Federal analisa relatório sobre educação na 

pandemia 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/05/relatorio-traz-30-sugestoes-

para-reduzir-impactos-da-pandemia-na-educacao 

 

Reajuste periódico nas bolsas de pós-graduação e pesquisa é defendido pela Comissão 

de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/923780-comissao-aprova-previsao-de-reajuste-

periodico-nas-bolsas-de-pos-graduacao-e-pesquisa/ 

 

Trajetórias ocupacionais dos egressos da educação superior é tema de evento que 

destaca apesquisa promovida pelo INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/estudos-educacionais/pesquisa-inep-

aborda-educacao-superior 

 

ABMES consolida suas ações como uma das mais atuantes entidades representativas 

do ensino superior mantido pela livre iniciativa 

https://abmes.org.br/ 
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IPAE e suas áreas de atuação: direito educacional 

http://www.ipae.com.br/ipae/direito-educacional/ 
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