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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação aguarda a nomeação dos novos integrantes do 

colegiado e em função do término de mandato tem presidência interina 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem 

 

Brasil e Espanha compartilham experiências sobre a área da educação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/brasil-e-espanha-compartilham-

experiencias-sobre-a-area-da-educacao 

 

CAPES define calendário para as atividades de mudanças aplicáveis aos programas de 

pós-graduação stricto sensu 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-209-de-18-de-outubro-de-2022-*-438269293 

 

Senado Federal realiza sessão comemorativa do Dia do Professor 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/21/participantes-da-sessao-pelo-

dia-do-professor-pedem-valorizacao-do-magisterio 

 

Educação nos países da Copa - Holanda 

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

 

Educação nos países da Copa – Inglaterra 

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

 

Congresso Internacional de Tecnologia Educacional debaterá tecnologias digitais 

emergentes e suas contribuições para a aprendizagem híbrida 

http://abt-br.org.br/9cite/ 

 

Loja virtual do IPAE disponibilizará uma série de novos produtos voltados para os 

profissionais das escolas de educação básica e superior 

http://www.ipae.com.br/ipae/loja-virtual-ipae/ 
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