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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Membros do Conselho Nacional de Educação são nomeados pelo Presidente da 

República e o colegiado inicia reunião de novembro sem matérias deliberativas 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242191-

pt11-2022&category_slug=novembro-2022-pdf-1&Itemid=30192 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-7-de-novembro-de-2022-441908741 

 

Organização Universitária Interamericana promove conferência sobre o desenvolvimento 

do ensino superior 

https://oui-iohe.org/pt-br/ 

 

Censo do Ensino Superior é apresentado pelo INEP 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2021/apres

entacao_censo_da_educacao_superior_2021.pdf 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina tem novas 

normas 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/ces-3-de-3-de-novembro-de-2022-441681885 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados inclui na pauta de votação projeto de 

lei que pretende definir piso salarial profissional nacional para os profissionais dos 

quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica (auxiliares de 

administração escolar) 

https://www.camara.leg.br/busca-

portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&pagina=1&order=relevancia&abaEspecifica=t

rue&filtros=%5B%7B%22numero%22%3A%222531%22%7D,%7B%22ano%22%3A%22202

1%22%7D%5D&tipos=PL 

 

Educação nos países da Copa – Portugal 

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

 

Educação nos países da Copa – Senegal 

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

 

 

ABT inicia a realização do 9º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional 
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http://abt-br.org.br/9cite/ 

 

IPAE amplia suas parcerias institucionais com entidades sindicais, associações 

representativas e conselhos de educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/parceiros-institucionais/ 
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