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Principais acontecimentos da educação em janeiro de 2022 
 

Nova lei dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem 

 
Acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para 

ter acesso ao texto impresso é objeto de decreto federal  
 

Lei complementar dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos 
UNESCO conclama os povos sobre a necessidade de termos um mundo de paz 

 
União Europeia disponibiliza diversos programas de financiamento de projetos na área de educação 

 
Estados membros da UNESCO adotam o primeiro acordo global sobre a Ética da Inteligência Artificial 

 
Dia Internacional da Educação é comemorado pela UNESCO 

 
Estudo da UNESCO destaca que escolas, mesmo com a onda do ômicron, estão abertas na maioria 

dos países 
 

Conselho Nacional de Educação prosseguirá realizando reuniões virtuais 
 

Autonomia das instituições para definir protocolos de retorno às atividades presenciais é confirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal 

 
FINEP abre linha de financiamento para projetos de inovação 

 
Medida provisória permite a realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de 

créditos do Fundo de Financiamento Estudantil 
 

MEC divulga que as instituições de ensino superior disponibilizaram cento e dez mil vagas para o FIES 
em 2022 

 
Valor do salário mínimo é definido por medida provisória 

 
Prova do ENEM é reaplicada para mais de 110 mil estudantes 

 
CAPES estabelece orientações sobre a avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

 
Inep completa 85 anos de fundação e anuncia que ao longo do ano serão realizadas diversas ações em 

alusão à data 
 

Normas para funcionamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica – SISTEC são editadas pelo MEC 
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