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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC lança estudo sobre mapeamento da adequação docente no Brasil nos últimos sete 

anos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-estudo-sobre-mapeamento-

da-adequacao-docente-no-brasil-nos-ultimos-sete-anos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/programas-e-

acoes/MapeamentodaAdequaoDocentenoBrasil_111220221_compressed.pdf 

 

Programa de Cátedras da UNESCO alcança mais de 110 países 

https://www.unesco.org/en/education/unitwin?hub=66903 

 

CNE libera relação dos processos apreciados na última reunião de 2022 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 

MEC autoriza mais de 70 mil vagas para cursos de uma instituição de ensino superior e 

mais de 8 mil para um curso presencial de enfermagem 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.038-de-13-de-dezembro-de-2022-450402470 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.075-de-13-de-dezembro-de-2022-450423019 

 

Retrospectiva da Educação – janeiro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_292.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – fevereiro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_293.pdf 

 

ABRAFI consolida ações colaborativas com as faculdades isoladas 

http://www.abrafi.org.br/ 

 

IPAE e suas áreas de atuação – Informações educacionais 

http://www.ipae.com.br/ipae/informacoes-educacionais/ 
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