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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Eleições ocorrem sem anormalidades e adiam o resultado final do Executivo Federal 

para o segundo turno 

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/eleitores-voltam-as-urnas-em-

30-de-outubro-para-eleger-presidente-e-12-governadores 

 

Dia Mundial dos Professores é comemorado com reconhecimento pela UNESCO 

https://www.unesco.org/en/articles/transformation-education-begins-teachers 

https://www.unesco.org/en/days/teachers 

 

Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião de outubro com poucos processos 

na pauta e muita expectativa quanto à nomeação e posse de novos membros 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241651-

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241661-

pr10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

INEP publica nova listagem das IES em situação irregular quanto ao Censo da Educação 

Superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-434-de-26-de-setembro-de-2022-432286256 

 

STF mantém garantia de matrícula de irmãos na mesma escola no Estado do Rio de 

Janeiro 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=495028&tip=UN 

 

Educação nos países da Copa – Camarões 

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

 

Educação nos países da Copa – Canadá 

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

 

IPAE abre edital de cadastramento de Consultores de Recursos Humanos 

http://www.ipae.com.br/editalconsultorrh2023.pdf 

 

 

 

https://youtu.be/XVmdfuBN6oI
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/eleitores-voltam-as-urnas-em-30-de-outubro-para-eleger-presidente-e-12-governadores
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/eleitores-voltam-as-urnas-em-30-de-outubro-para-eleger-presidente-e-12-governadores
https://www.unesco.org/en/articles/transformation-education-begins-teachers
https://www.unesco.org/en/days/teachers
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241651-pt10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241651-pt10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241661-pr10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241661-pr10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-434-de-26-de-setembro-de-2022-432286256
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=495028&tip=UN
http://www.ipae.com.br/siie/camaroes.pdf
http://www.ipae.com.br/siie/canada.pdf
http://www.ipae.com.br/editalconsultorrh2023.pdf


 

 

EXPEDIENTE 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (enfoca os principais acontecimentos que ocorrem no Brasil e 

no Mundo na área educacional, sendo as matérias aprofundadas nos Informativos (mensais) e Revistas especializadas 

(bimestrais) também editadas pelo IPAE ) 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca  Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal) 

 
ISSN (International Standard Serial Number) nº 0104-9895 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida desde que citada a fonte 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 
 

Edição e Administração - Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 

 

Av. Rio Branco, 156 - Conjunto 1.926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

 

http://www.ipae.com.br - ipae@ipae.com.br 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
Jornal da Educação – Ano 1 – nº 1 (fevereiro de 1995) – Rio de Janeiro – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(diário) 

 

1. Direito à educação – periódico. I – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação – CDU 37.011.001.4 

 

 
 
 
 
 
 

Para ter acesso às edições anteriores do Jornal da Educação, entre em 
 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html 
 

Edições de 2020: http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html 

http://www.ipae.com.br/site/edicoes-anteriores.html
http://www.ipae.com.br/edicoes_ant_2020.html

