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https://youtu.be/imZlRy_isT4 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC volta a aplicar medidas punitivas extremas contra instituições de ensino superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-762-de-12-de-julho-de-2022-414772299 

 

Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(OEI), o maior organismo de cooperação multilateral entre países 

de língua espanhola e portuguesa, tem atuação em mais de 20 países e amplia suas 

ações no campo da educação 

https://oei.int/pt/quem-somos/oei 

https://oei.int/pt/areas/educacao 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados  elege vencedores do Prêmio Darcy 

Ribeiro 

https://www.camara.leg.br/noticias/897367-comissao-de-educacao-elege-vencedores-do-

premio 

 

CTAA permanece sem definição de calendário de suas reuniões e centenas de 

processos aguardam apreciação 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-

orgaos-colegiados/ctaa 

 

Conselho Nacional de Educação possui pareceres aprovados aguardando homologação 

pelo Ministro da Educação há mais de 20 anos 

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

educacao/index.php?option=com_content&view=article&id=12984 

 

 

Conselho Estadual de Educação da Bahia comemora 180 anos e é homenageado pelo 

Poder Legislativo 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66192 

 

ABT completa realiza encontro comemorativo dos seus 51 anos com lançamento do 9º 

Congresso Internacional de Tecnologia Educacional, nova série sobre Tecnologia 

Educacional em Foco e criação da Comunidade de Tecnologia da Educação 

http://abt-br.org.br/ 
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Nova edição da Consolidação da Legislação Educacional é lançada 

http://www.ipae.com.br/ipae/loja-virtual-ipae/ 

https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/consolidacao-da-legislacao-

educacional/I55934703N 
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