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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação, aguardando a nomeação de novos membros, retarda a 

divulgação da pauta da reunião ordinária de novembro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-

865297341 

 

Internacionalização das escolas é estudada em evento realizado com o Conselho 

Britânico objetivando a melhor formação de professores de língua inglesa do Brasil 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-conselho-britanico-realizam-

evento-para-a-formacao-de-professores-de-lingua-inglesa-do-brasil 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina serão 

modificadas, tendo em vista a homologação pelo Ministro da Educação de parecer do 

CNE 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-1-de-novembro-de-2022-441032314 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238001-

pces265-22&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15874-

rces003-14&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192 

 

Esforço concentrado no Senado Federal deverá auxiliar o andamento de projetos que se 

encontram na Comissão de Educação 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/31/senado-tera-esforco-

concentrado-em-novembro 

 

Educação nos países da Copa – País de Gales 

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

 

Educação nos países da Copa – Polônia 

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

CONFENEN participará do Fórum Nacional de Educação 

https://confenen.org.br/forum-nacional-de-educacao-participacao-da-confenen/ 

 

Consultoria para implantação e/ou desenvolvimento de educação a distância é ampliada 

para atender à demanda crescente no setor 

http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 
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