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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC revoga normas que exigiam notas mínimas no Exame Nacional do Ensino Médio 

para participação nos processos seletivos do Fundo de Financiamento Estudantil 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-22-de-dezembro-de-2022-453552333 

 

Recursos para financiamento de projetos relativos à educação e cultura são 

disponibilizados através da agência europeia de fomento 

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en 

 

Ministério da Educação criou Colegiado de Direção e Assessoramento com a finalidade 

de análise de processos regulatórios com parecer do Conselho Nacional de Educação 

antes da expedição de ato pelo titular da pasta, alterou e anulou parcialmente a norma e 

editou nova mudança 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.079-de-14-de-dezembro-de-2022-450788948 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.107-de-20-de-dezembro-de-2022-452398480 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.111-de-22-de-dezembro-de-2022-453259690 

 

CAPES edita portaria com normas vigentes 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-299-de-20-de-dezembro-de-2022-453276374 

 

Retrospectiva da Educação – setembro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_300.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – outubro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_301.pdf 

 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

http://confenen.org.br/ 

 

IPAE e suas áreas de atuação: Cooperação Internacional 

http://www.ipae.com.br/ipae/cooperacao-internacional/ 
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