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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior estuda novos instrumentos de 

avaliação 

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-

superior/conheca-a-conaes 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241631-

ata-181-ro-da-conaes&category_slug=2021&Itemid=30192 

 

Programa Internacional da UNESCO para o Desenvolvimento da Comunicação prepara 

reunião com temas que abrangem a educação nos países membros 

https://www.unesco.org/en/articles/ipdc-member-states-exchange-informal-meeting-

preparation-33rd-council-november 

 

Proposta de novo decreto regulamentando o ensino superior é apresentado às 

instituições através do Fórum que congrega as entidades representativas do setor 

https://forumensinosuperior.org.br/ 

 

Senado Federal organiza mostra sobre os 100 anos de nascimento de Darcy Ribeiro 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/11/pagina-especial-resgata-

historia-parlamentar-de-darcy-ribeiro-no-ano-de-seu-centenario 

 

Composição da Câmara dos Deputados na próxima legislativa é divulgada e destaca que 

17% dos parlamentares não possuem curso superior completo 

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/composicao-da-camara-

2023/index.html 

 

Educação nos países da Copa – Dinamarca 

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

 

Educação nos países da Copa – Equador 

http://www.ipae.com.br/siie/equador.pdf 
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Homenagens ao Dia do Professor são realizadas, sem grandes comemorações, em todo 

o País 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-

1969/d52682.htm#:~:text=DECRETO%20No%2052.682%2C%20DE,escolar%20o%20dia%2

0do%20professor. 

http://www.ipae.com.br/md/diadoprofessor2022/ 
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