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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Diretrizes para elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições de educação 

superior e de cursos de graduação são definidas pelo MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-921-de-13-de-outubro-de-2022-435860372 

 

Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, instituída  pela  UNESCO, lança 

um estudo sobre “Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a 

educação” 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115 

 

CAPES define mudanças no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação em 

Parcerias Estratégicas nos Estados. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gab-n-131-de-3-de-setembro-de-2020-275911242 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-203-de-10-de-outubro-de-2022-436365642 

 

Sistemática do diploma digital é modificada por novas normas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-14-de-outubro-de-2022-

436367729 

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/arquivos/in_01_15122020.pdf 

 

Educação nos países da Copa - Espanha 

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

 

Educação nos países da Copa – Estados Unidos da América 

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

 

CONFENEN intensifica a colaboração com sindicatos e participa de encontro em 

Alagoas 

https://confenen.org.br/confenen-sinepe-al/ 

 

Aspectos gerenciais dos programas de educação distância serão abordados em 

telecongresso promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121015/ 
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