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Principais acontecimentos da educação em agosto de 2022 

 

Escolas iniciam o semestre com atividades presenciais, virtuais e híbridas e MEC recomenda 

ações para estudantes se adaptarem ao ritmo dos estudos. 

 

Câmara dos Deputados retoma as atividades e destaca as principais ações no campo da 

educação no primeiro semestre de 2022 

 

INEP divulga o número dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação reinicia as reuniões em colegiados que 

possuem número suficiente de membros 

 

Projeto que define aspectos da educação digital avança no Congresso Nacional 

 

Mapa de ofertas elaborado pelo MEC identifica as necessidades regionais por qualificação 

profissional 

 

Fórum Nacional dos Dirigentes de Educação reuniu representantes municipais de educação 

em Brasília 

 

Comissão de Educação aprova projeto que altera lei de garantia de acesso à internet a alunos 

e professores 

 

MEC divulga nova relação de entidades civis convidadas para indicação de conselheiros do 

Conselho Nacional de Educação 

https://youtu.be/mnL3GiohohQ


 

Associação das Universidades de Língua Portuguesa cria o primeiro programa de mobilidade 

académica que abrange exclusivamente o intercâmbio de alunos entre instituições dos países 

de língua oficial portuguesa 

 

Relatório global sobre o Futuro da Educação destaca o pensamento de líderes dos mundos da 

política, academia, artes, ciência, negócios e educação. 

 

Organização das Nações Unidas destaca que apenas um por cento de estudantes pobres no 

mundo consegue concluir estudo universitário 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil 

promoveu evento para discutir temas fundamentais para a compreensão da questão 

intercultural e do ensino bilíngue nas escolas brasileiras e dos países que fazem fronteira com 

o Brasil. 

 

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

Artificial 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

Educação em Foco 

 

Publicação mensal do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

Exemplares arquivados na Biblioteca Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal). 

 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0103-0949 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida by Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 

 

Edição e Administração 

 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

Av. Rio Branco 156 - Conj 1926 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - Brasil 

 
http:// www.ipae.com.br - e-mail: ipae@ipae.com.br 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Educação em Foco 

 

Nº 1 (1987) - Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, 1980 - N.1: 29.5 cm – Mensal 

Nº 1 (fev. 1992). - Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, 1992 - N.1 ; 29.5 cm - Mensal 

 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. 
 

ISSN - 0103-0949 

 

 

 


