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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conferência Nacional de Educação será realizada em novembro em Brasília 

http://fne.mec.gov.br/noticias-fne/170-conferencia-nacional-de-educacao-2022-conae 

 

Brasil e Portugal trocam experiências na área da educação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-e-portugal-trocam-experiencias-

na-area-da-educacao 

 

INEP realiza Seminário para debater Fundeb e valorização dos professores 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/seminario-debatera-fundeb-e-

valorizacao-dos-professores 

 

Reuniões da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação vem sendo adiadas 

por falta de composição de membros de alguns colegiados 

 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2022/pauta/comunicado_n_092238

8_2022-CTAA.pdf 

 

Prêmio CAPES de Tese recebe mais de mil e duzentos trabalhos 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/premio-capes-de-tese-recebe-1-266-

trabalhos 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza sessão ordinária e audiência 

pública para debater tecnologia assistiva de leitura 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/880661-comissao-debate-tecnologia-assistiva-de-

leitura 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/65470 

 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação realizará o IV Fórum de 

Presidentes em Aracaju 

https://uncme.org.br/novo/ 

 

IPAE disponibiliza os eventos virtuais realizados envolvendo assuntos da atualidade 

http://www.ipae.com.br/ipae/eventos-virtuais/ 
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