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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conferência Nacional de Educação é realizada em sistema híbrido 

https://fne.mec.gov.br/ 

https://fne.mec.gov.br/images/conae2022/documentos/DOCUMENTO_REFERENCIA_CON

AE_2022_APROVADO_30_07.pdf 

 

UNESCO promove Conferência Mundial sobre Cuidados e Educação na Primeira Infância 

https://www.unesco.org/en/education/early-childhood/2022-world-conference 

 

Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres aprovados em agosto 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-446389435 

 

Comissão de Educação promove debate sobre bibliotecas nas escolas 

https://www.camara.leg.br/noticias/922048-comissao-de-educacao-promove-debate-

sobre-bibliotecas-nas-escolas/ 

 

Normas par apoio financeiro para a realização de eventos científicos e tecnológicos no 

país são disponibilizadas pela CAPES 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-apoio-financeiro-para-a-realizacao-de-eventos-

cientificos-e-tecnologicos-no-pais-paep 

 

Violência na educação: ataque em escola no Espírito Santo 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/ataque-contra-escolas-deixa-mortos-no-espirito-

santo/ 

 

Associação Brasileira de Educação a Distância lança edital para eleição de nova 

diretoria cuja posse será em outubro de 2023 

https://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/2169/2022/11/edital_eleicoes_abe

d_2023 

 

IPAE disponibiliza conteúdo dos cursos de Legislação Educacional e Legislação 

Educacional aplicável à Educação a Distância 

http://www.ipae.com.br/ev/121016/ 

http://www.ipae.com.br/ev/121017/ 
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