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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Regulamentação das normas que dispõem sobre os procedimentos gerais para 

conversão e preservação dos documentos do acervo acadêmico digital das Instituições 

de Ensino Superior são definidas pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-360-de-18-de-maio-de-2022-401082263 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-613-de-18-de-agosto-de-2022-423583397 

 

Estados membros da UNESCO adotam o primeiro acordo global sobre a Ética da 

Inteligência Artificial 

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics 

 

ENEM para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas tem 

edital específico publicado pelo INEP 

 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2022&jornal=530&

pagina=108 

 

Semana Nacional de Educação Infantil é comemorada em encontro que promove o 

debate sobre o seu aperfeiçoamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12602.htm 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/os-desafios-da-primeira-infancia-no-

centro-do-dialogo-em-evento 

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

 

4ª Conferência Nacional de Educação será realizada de 29 de novembro a 1º de 

dezembro em Brasília 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/4a-reuniao-ordinaria-do-forum-nacional-

de-educacao-2022 

 

Comissão de Educação aprova projeto que altera lei de garantia de acesso à internet a 

alunos e professores 

https://www.camara.leg.br/noticias/901192-comissao-aprova-projeto-que-altera-lei-de-

garantia 

 

SEMERJ realiza em parceria com o SEBRAE curso Professor Empreendedor 

https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/professor-empreendedor 
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Estudos sobre as potencialidades do mercado são desenvolvidos de forma customizada 

pelo IPAE para os usuários dos serviços de consultoria e sistema integrado de 

orientações jurídico educacionais 

http://www.ipae.com.br/md/consultoriaeassessoria/ 

http://www.ipae.com.br/md/901/ 

http://www.ipae.com.br/md/2.10/ 
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