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Matérias veiculadas nesta edição 
 

CAPES define procedimentos de alteração aplicáveis aos programas de pós-graduação 

stricto sensu regulares e em funcionamento 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-201-de-7-de-outubro-de-2022-436367963 

 

Ranking das melhores universidades do mundo é divulgado por organizações 

internacionais 

https://www.universidadedointercambio.com/conheca-as-100-melhores-universidades-

do-mundo/ 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Saúde Coletiva são 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/ces-n-2-de-14-de-outubro-de-2022-

436367648 

 

Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre a abertura de cursos de 

medicina, 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=495892&ori=1 

 

Educação nos países da Copa - França 

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

 

Educação nos países da Copa – Gana 

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

 

Associação Brasileira de Educação é homenageada na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro em evento sobre os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova 

https://www.abe1924.org.br/ 

 

IPAE lançará no dia 31 de outubro portfolio dos cursos e workshops que poderão ser 

realizados em parceria com entidades sindicais, associações e escolas públicas e 

particulares e estarão incorporados ao catálogo de produtos e serviços 

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