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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Processo final de eleições de 2022 criam expectativas sobre as tendências do país e 

consequentemente da educação para os próximos anos 

https://www.tse.jus.br/ 

 

Ações de internacionalização da educação superior e da educação profissional e 

tecnológica vem sendo incentivadas pelo Governo Federal 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-813-de-24-de-outubro-de-2022-438614339 

 

MEC torna público o período para a atualização das bolsas do Programa Universidade 

para Todos - Prouni pelas instituições de educação superior participantes do Programa, 

referente ao segundo semestre de 2022 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-108-26-de-outubro-de-2022-439252025 

 

Arranjo de Desenvolvimento da Educação representa um forte apoio para que se 

definam programas regionais de educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=202771-

rceb002-21&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192 

 

Educação nos Países da Copa – Irã 

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

 

Educação nos Países da Copa – Japão 

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

 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação promove seminário em Santa 

Catarina 

https://undime.org.br/ 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-marca-presenca-

no-4o-seminario-da-undime 

 

Aspectos gerenciais dos programas de educação a distância foram apresentados no 

telecongresso realizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/tcbeaddia1/ 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/tcbeaddia2/ 
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