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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Fórum Nacional dos Dirigentes de Educação reuniu representantes municipais de 

educação em Brasília 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-participa-do-

forum-nacional-extraordinario-dos-dirigentes-municipais-de-educacao 

 

Congresso Ibero-americano de Investigação sobre Governança Universitária e 

Instituições Educativas tem sua programação definida 

https://anec.org.br/noticias/congresso-ibero-americano-de-investigacao-sobre-

governanca-universitaria-e-instituicoes-educativas/ 

https://www.unilasalle.edu.br/canoas/eventos/x-ibero-americano 

 

Portaria dispõe sobre o parcelamento de débitos não tributários do FNDE 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-457-de-17-de-agosto-de-2022-423175067 

 

Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres aprovados 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-423177182 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-423183711 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-423174515 

 

Supremo Tribunal Federal derruba exigência de lei mineira para isenção tributária em 

transporte escolar 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492390&tip=UN 

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação capacita seus membros e retoma 

as reuniões 

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

orgaos-colegiados/ctaa 

 

Tecnologias digitais emergentes e suas contribuições para a aprendizagem híbrida é 

tema de congresso realizado pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

http://abt-br.org.br/9cite/ 
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Instituto de Pesquisas e Administração da Educação amplia sua pesquisa e lança 

programa voltado para a difusão dos direitos e deveres na educação 

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

http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/ 
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