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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Eleições mobilizam o Brasil e os cenários podem trazer fortes reflexos para a educação 

e outros setores da sociedade 

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/eleicoes-2022 

 

Violência em escolas na Rússia e no Brasil 

https://www.poder360.com.br/internacional/ataque-a-tiros-em-escola-deixa-13-mortos-na-

russia/ 

https://www.poder360.com.br/brasil/jovem-invade-escola-e-mata-estudante-na-bahia/ 

 

Conselho Nacional de Educação libera pauta provisória de sua reunião de outubro, 

mantendo a expectativa da posse de novos membros 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240781-

pt10-2022-provisoria&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

MEC institui Grupo de Trabalho para concepção de Sistema de Avaliação da Educação 

Profissional e Tecnológica 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240781-

pt10-2022-provisoria&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Supremo Tribunal Federal marca audiência pública para discutir chamamento para 

novos cursos de medicina 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=494822&tip=UN 

 

Educação nos países da Copa do Mundo – Bélgica 

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

 

Educação nos países da Copa do Mundo - Brasil 

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

 

Telecongresso Brasileiro de Direito Educacional reúne especialistas de todo o Brasil 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/2tcbdedia1/ 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/2tcbdedia2/ 
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