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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Estrutura do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é 

modificada por decreto 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.204-de-21-de-setembro-de-2022-431297834 

 

Conferência internacional sobre aprendizagem digital reunirá especialistas de todo o 

mundo em Lisboa em novembro de 2022 

https://oeb.global/ 

 

MEC contraria lei federal sobre liberdade econômica e força o Conselho Nacional de 

Educação a modificar parecer restringindo o direito líquido e certo exercido por 

universidade 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-21-de-setembro-de-2022-431291562 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199681-

pces376-21&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=239161-

pces368-22&category_slug=maio-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Dados atuais e perspectivas da avaliação in loco são apresentados pelo INEP 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D7D53C142262A163!128&ithint=file%2cpptx&

authkey=!AHh3-kKxgjUhyvg 

 

Videorevistas, ainda pouco usadas no Brasil, começam a ser editadas por universidades 

federais 

https://www.uema.br/2022/05/uema-e-uab-de-portugal-lancam-videorevista-internacional/ 

https://ciet.ufscar.br/programacao/lancamento-videorevista/ 

 

Educação nos países da Copa – Alemanha 

http://www.ipae.com.br/siie/Alemanha.pdf 

 

Educação nos países da Copa – Arábia Saudita 

http://www.ipae.com.br/siie/arabia.pdf 

 

Consultoria em Inovações Educacionais representa um apoio do IPAE às escolas de 

educação básica e superior 

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