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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia será atualizado com inclusão de 

novos cursos 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-parecer-cne/ces-733/2022reuniao-ordinaria-dos-

dias-3-4-5-e-6-do-mes-de-outubro/2022-449182946 

 

Declaração universal dos direitos humanos completa 74 anos e é comemorada pela 

Organização das Nações Unidas 

https://www.un.org/ 

https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/declaracao-direitos-

humanos/?gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdwwQ_DiWmaoELUuuAwjbT0IJ9dJlR5Ar

HRF6eLDShFx0SeiIz4JEMnRoC38wQAvD_BwE 

 

Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres aprovados em setembro 

https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceresreuniao-ordinaria-dos-dias-12-13-14-e-15-

do-mes-de-setembro/2022-449279176 

 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que 

prevê doação de bens de informática apreendidos a escolas públicas 

https://www.camara.leg.br/noticias/926132-comissao-aprova-doacao-de-bens-de-

informatica-apreendidos-a-escolas-publicas/ 

 

MEC disponibiliza guia Família-Escola para capacitar educadores e 

gestoreshttps://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-disponibiliza-guia-familia-

escola-para-capacitar-educadores-e-gestores 

 

Os novos cenários políticos e os reflexos na educação brasileira será tema de evento 

virtual promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121019/ 

 

Associação Nacional dos Centros Universitários, comemorando 23 anos de fundação, 

disponibiliza manual de boas práticas 

https://www.anaceu.org.br/ 

https://www.anaceu.org.br/manual-de-boas-praticas/ 
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IPAE e suas áreas de atuação: educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ipae/educacao-a-distancia/ 
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