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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia destaca o “Bicentenário da Independência: 

200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil” 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/11/na-abertura-da-19a-

snct-ministro-do-mcti-destaca-papel-da-ciencia-e-educacao-para-o-futuro-do-pais 

 

Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa realiza evento 

sobre os Desafios da Educação Digital no Período Pós-Pandemia 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/educacao-digital-tem-evento-

internacional-nesta-semana 

 

Cronograma do Censo da Educação Superior 2022 é definido pelo INEP 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-525-de-29-de-novembro-de-2022-447017101 

 

Conselho Nacional de Educação prepara sua reunião de dezembro com a participação 

dos novos conselheiros 

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

865297341 

 

Revogação da portaria que nomeou os novos membros do CNE é defendida por 

parlamentar em reunião da Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/923756-comissao-convoca-paulo-guedes-para-

explicar-nomeacao-de-irma-para-o-conselho-de-educacao/ 

 

Senado Federal realizará audiência pública para debater responsabilidade educacional e 

qualidade do ensino na educação básica 

https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/12/01/qualidade-do-ensino 

 

Museu Virtual da Educação destaca o pioneirismo da Associação Brasileira de Educação 

http://www.museudaeducacao.org.br/br/ 

https://www.abe1924.org.br/ 

 

IPAE e suas áreas de atuação: administração da educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/administracao-da-educacao/ 
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