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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC edita portaria exigindo a publicização do cadastro das Instituições de Educação 

Superior em sítios eletrônico, redes sociais e propagandas televisivas 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-879-de-11-de-novembro-de-2022-443367899 

 

Congresso em Nova York terá como tema “Inovações em Aprendizagem e Tecnologia” 

https://www.learningideasconf.org/ 

 

Novos Conselheiros do CNE são empossados através de cerimônia híbrida 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministro-empossa-novos-conselheiros-e-

luiz-curi-e-eleito-presidente-do-cne 

 

ENEM realiza a primeira etapa com a participação de mais de 2,4 milhões de estudantes 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-2-4-milhoes-compareceram-ao-

primeiro-dia-do-enem-2022 

 

Educação nos países da Copa - Tunísia 

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

 

Educação nos países da Copa – Uruguai 

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

 

ABMES promove meios para cooperação de entidades brasileiras e portuguesas 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4823/universidades-particulares-brasileiras-firmam-

parcerias-em-portugal 

 

Inovação e gestão: as bases para a viabilização das empresas e instituições 

educacionais é tema de evento virtual do IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121018/ 
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