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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Divergências políticas retardam a escolha do novo Ministro da Educação 

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/12/nucleo-do-pt-resiste-a-governadora-

izolda-cela-no-ministerio-da-educacao.ghtml 

 

Rede de Escolas Associadas da UNESCO conta com 12.000 escolas em 182 países 

https://www.unesco.org/en/education/aspnet 

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/05/ASPNet%20national%2

0coordinators.pdf 

 

Os cenários políticos e seus reflexos na educação brasileira são abordados em evento 

virtual promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/211dez/index.html 

 

Metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, 

com redução de desigualdades, é objeto de portaria do MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-975-de-13-de-dezembro-de-2022-450312767 

 

Retrospectiva da Educação – março de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_294.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – abril de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_295.pdf 

 

SEMERJ encerra o ano de 2022 com avaliação positiva de seus associados e celebração 

de convenções com os profissionais da educação superior 

http://novo.semerj.org.br/ 

 

IPAE e suas áreas de atuação: educação a distância 

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