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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Crescem as expectativas quanto à nomeação de novos membros para o Conselho 

Nacional de Educação 

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

 

Estratégias para melhoria das aprendizagens é tema de evento da UNESCO 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/estrategias-para-melhoria-das-

aprendizagens-e-tema-de-evento-da-unesco 

 

Reconhecimento de saberes e competências  são consagrados na Carreira de Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e passarão a ser acolhidos nos cursos de 

graduação 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-8-de-13-de-julho-de-2022-435197005 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-8-de-junho-de-2021-325369437 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238771-

pcp019-22&category_slug=julho-2022-pdf&Itemid=30192 

 

Mudanças nos quadros políticos apontam mais deputados reeleitos e renovação da 

Câmara será de 39%, com menor número de partidos 

https://www.camara.leg.br/noticias/911393-com-mais-deputados-reeleitos-e-menos-

novatos-renovacao-da-camara-sera-de-39/ 

 

Educação nos países da Copa – Costa Rica 

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

 

Educação nos países da Copa – Croácia 

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

 

Planejamento, gestão, escala e qualidade para programas de EaD é tema de seminário 

nacional promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância 

https://www.abed.org.br/hotsite/17-senaed/pt/programacao/ 

 

Cursos de Gestão de Empresas e Instituições Educacionais serão objeto de nova série 

lançada pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-produtos-e-servicos/ 
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