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Principais acontecimentos da educação em julho de 2022 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é novamente alterada para estabelecer o 

compromisso da educação básica com a formação do leitor e o estímulo à leitura. 

 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é alterado com edição 

de nova lei. 

 

Conferência Nacional de Educação de 2022 é definida por decreto federal. 

 

Nova lei exige a adequação expressões "idoso" e "idosos" por "pessoa idosa" e "pessoas 

idosas". 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira tem, mais uma vez, 

substituição de presidente. 

 

CNE encerra sua reunião virtual com destaque para as normas sobre o processo híbrido de 

ensino e aprendizagem na Educação Superior. 

 

 

Programa de Apoio ao Processo de Internacionalização de Instituições de Ensino e de 

Pesquisa Brasileiras é lançado pela CAPES. 

 

Conselho Nacional de Educação edita resolução com normas referentes à revalidação de 

diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto 

sensu expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

https://youtu.be/MVY9EAKLT3I


Ministério da Educação prorroga os prazos para modificações no sistema de diplomas digitais. 

 

Ministério da Educação edita portaria revogando normas que fixavam prazos máximos para 

análise de processos. 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados elege vencedores do Prêmio Darcy Ribeiro. 

 

MEC autoriza curso de psicologia através de educação a distância, sofre pressões e anula 

portaria alegando erro material. 

 

Conselho Estadual de Educação da Bahia comemora 180 anos e é homenageado pelo Poder 

Legislativo. 
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