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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Comemoração dos 200 anos da independência evidenciam ações isoladas do Poder 

Público e baixa participação por parte dos setores da educação e da sociedade 

https://www12.senado.leg.br/institucional/bicentenario-da-independencia 

https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/200-anos-de-

independencia-do-brasil 

 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no 

Brasil promove evento para discutir temas fundamentais para a compreensão da 

questão intercultural e do ensino bilíngue nas escolas brasileiras e dos países que fazem 

fronteira com o Brasil 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/redes-educacionais-sao-agraciadas-com-

premio-ibero-americano-de-educacao-intercultural-bilingue-2018cruzando-fronteiras2019 

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação reinicia as reuniões em colegiados 

que possuem número suficiente de membros 

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

orgaos-colegiados/ctaa 

 

MEC faz o sobrestamento, em caráter excepcional, dos processos em trâmite na 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior que visam à concessão 

inicial, renovação, supervisão e representação de Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-706-de-2-de-agosto-de-2022-419647419 

 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza a pauta da sessão de agosto 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239301-

pt08-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

 

Senado Federal homenageia a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

pelos seus 30 anos e presença em todo o Brasil 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/08/03/aprovada-homenagem-aos-

conselhos-municipais-de-educacao 
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Associação Brasileira de Educação Infantil presta relevantes serviços às creches e pré-

escolas há mais de quatro décadas 

https://www.asbrei.org.br/ 

 

Novo catálogo de produtos e serviços do Instituto de Pesquisas e Administração da 

Educação permite uma visão de conjunto das formas colaborativas com as instituições e 

empresas educacionais 

http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-produtos-e-servicos/ 

http://www.ipae.com.br/folder/ 
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