
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 28 - nº 6417–  terça-feira – 16 de agosto de 2022 

 
https://youtu.be/nb0e_zQGJiA 

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação encerra reunião de agosto e divulga relação dos 

pareceres aprovados 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239331-

prel08-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Cúpula de Ensino Superior da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria será 
realizada em novembro na Índia prevendo parcerias com entidades de todo o mundo 

 
https://www.ficci-hes.com/ 

 

MEC volta a fazer credenciamento provisório de faculdade 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-826-de-9-de-agosto-de-2022-421588183 

 

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Emergencial de Consolidação 

Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos é divulgado 

pela CAPES 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-155-de-10-de-agosto-de-2022-421944218 

STF derruba norma do RJ que obriga matrícula de alunos inadimplentes em 
universidades particulares 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492304&tip=UN 

Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados cria programa para auxiliar 
professores na compra de casa própria 

 
https://www.camara.leg.br/noticias/898574-projeto-cria-programa-para-auxiliar-

professores-na-compra-de-casa-propria/ 

 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino realiza reunião de seu 

Conselho de Representantes no sistema híbrido 

https://confenen.org.br/ 

 

Consultoria em marketing digital educacional é ampliada para atender instituições e 

empresas de educação básica e superior 

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

 

 

https://youtu.be/nb0e_zQGJiA
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239331-prel08-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239331-prel08-2022&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192
https://www.ficci-hes.com/
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-826-de-9-de-agosto-de-2022-421588183
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-155-de-10-de-agosto-de-2022-421944218
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492304&tip=UN
https://www.camara.leg.br/noticias/898574-projeto-cria-programa-para-auxiliar-professores-na-compra-de-casa-propria/
https://www.camara.leg.br/noticias/898574-projeto-cria-programa-para-auxiliar-professores-na-compra-de-casa-propria/
https://confenen.org.br/
http://www.ipae.com.br/marketing_educacional/


 

 

 

 

EXPEDIENTE 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e 

no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 

 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 

 
Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

