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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação deverá ter o Senador Camilo Sobreira de Santana como titular  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/02/camilo-santana-e-eleito-senador-

pelo-ceara 
 

“Diálogos sobre Educação" promovido pela OEI- Organização dos Estados Ibero-
americanos é realizado com análise de projetos no continente 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-participa-da-segunda-edicao-do-evento-
201cdialogos-sobre-educacao-promovido-pela-oei 

 
Ministério da Educação cria Colegiado de Direção e Assessoramento com a finalidade de 
análise de processos regulatórios com parecer do Conselho Nacional de Educação antes 

da expedição de ato pelo titular da pasta 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.079-de-14-de-dezembro-de-2022-450788948 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.107-de-20-de-dezembro-de-2022-452398480 
 

Copa do mundo de futebol é encerrada com Brasil em sétimo lugar 
https://www.fifa.com/fifaplus/en 

 
Retrospectiva da Educação – maio de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_296.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – junho de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_297.pdf 
 

Sindicato de Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo consolida-se 
como competente organização de apoio às universidades, centros universitários e 

faculdades 
https://www.semesp.org.br/ 

 
IPAE e suas áreas de atuação: Informações Educacionais 

http://www.ipae.com.br/ipae/informacoes-educacionais/ 
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