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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação divulga os nomes a serem considerados para escolha e 

nomeação dos membros da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-695-de-23-de-setembro-de-2022-431682193 

 

Ranking internacional aponta a USP como a segunda melhor universidade da América 

Latina 

https://www.qs.com/rankings/ 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/22/usp-e-2a-melhor-universidade-da-

america-latina-e-lidera-na-producao-de-pesquisas-mostra-ranking-internacional.ghtml 

 

Supremo Tribunal Federal reafirma que o Poder Público tem a obrigação de ofertar 

educação infantil 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=494692&tip=UN 

 

Portaria interministerial define equivalência dos Cursos Superiores de Tecnologia e dos 

Cursos de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio desenvolvidos no âmbito das 

Forças Armadas 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-23-de-setembro-de-2022-

431662828 

 

Educação nos países da Copa do Mundo -   Argentina 

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

 

Educação nos países da Copa do Mundo  -   Austrália 

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

 

ABT publica edital convidando especialistas para apresentação de vídeos para a série 

Tecnologia Educacional em Foco 

http://www.abt-br.org.br/abtdoc/editaltecnologiaeducacionalfoco.pdf 

 

Administração empresarial das empresas e entidades educacionais é tema de curso 

virtual promovido pelo IPAE e base para consultoria em desenvolvimento organizacional 

http://www.ipae.com.br/ev/121014/ 
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