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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Cronograma do Censo da Educação Superior 2022 é alterado pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-525-de-29-de-novembro-de-2022-447017101 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-538-de-15-de-dezembro-de-2022-451032583 

 
Organização dos Estados Americanos assina convênios de capacitação jurídica com 

instituições brasileiras 

https://www.oas.org/pt/centro_midia/fotonoticia.asp?sCodigo=FNP-123029 

 

Seminário apresenta as boas práticas de implementação do Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/seminario-apresenta-as-boas-praticas-
de-implementacao-do-novo-ensino-medio 

 
 

Comissão aprova oferta gratuita de cursos de informática em instituições públicas para 

idosos 

https://www.camara.leg.br/noticias/929978-comissao-aprova-oferta-gratuita-de-cursos-de-
informatica-em-instituicoes-publicas-para-idosos/ 

 
Retrospectiva da Educação – julho de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_298.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – agosto de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_299.pdf 
 

Associação Brasileira de Educação a Distância consolida posição de vanguarda no 

desenvolvimento da metodologia 

https://www.abed.org.br/site/pt/ 
 

IPAE e suas áreas de atuação: Tecnologias na Educação  

http://www.ipae.com.br/ipae/tecnologia-em-educacao/ 
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