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Principais acontecimentos da educação em junho de 2022 

 

Escolas avaliam voltar a recomendar uso de máscaras em ambientes fechados. 

 

Conselho Nacional de Educação volta a ter sessões presenciais. 

 

MEC debate sobre uso da tecnologia para fomento da educação básica e redução da evasão 

escolar. 

 

Portal de atos é lançado pelo MEC objetivando facilitar a identificação da legislação 

educacional. 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira destaca que 

ultrapassou a marca de mil avaliações na área de educação superior no mês de maio. 

 

Nova lei altera normas do Fundo de Financiamento Estudantil e do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. 

 

MEC lança programa para fomentar a expansão de educação a distância nas universidades 

federais. 

 

Avaliação Externa Virtual in Loco no âmbito das visitas por comissões de especialistas para 

avaliação externa de Instituições de Educação Superior e cursos de graduação têm novas 

normas. 

https://youtu.be/hpgBCl8sP4w


MEC libera relação de entidades que poderão indicar nomes para o Conselho Nacional de 

Educação. 

 

Comissão de Educação do Senado Federal realiza audiência pública para debater violência 

nas escolas. 

 

Senado Federal inicia série de audiências para debater educação domiciliar. 

 

Comissão Especial na Câmara dos Deputados aprova proposta que articula formação técnica e 

aprendizagem profissional. 

 

Encontro na Câmara dos Deputados destaca a necessidade de existência de garantia de 

recursos e mais qualidade nos gastos com educação. 

 

Supremo Tribunal Federal vai discutir reflexos do piso nacional no vencimento de professores 

da educação básica estadual. 

 

Diretrizes, procedimentos, os prazos e os demais aspectos relativos à realização do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes são definidos em edital. 

 

Lamentável para a educação brasileira a prisão de ex-ministro provoca reação de senadores 

que reforçam o pedido de abertura de CPI para investigar corrupção no MEC. 

 

Transformar a educação é tema de encontro de ministros na sede UNESCO. 

 

Banco Mundial anuncia que utilizará recuperação das aprendizagens brasileira como referência 

para outros países. 

 

UNESCO disponibiliza Base de Dados Mundial da Desigualdade na Educação. 

 

Universidades portuguesas renovam acordos para aceitarem estudantes brasileiros. 

 



UNESCO disponibiliza webinars e cursos abertos para orientar educadores e jornalistas. 

 

França abre oportunidade para projetos conjuntos com instituições brasileiras. 
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