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Principais acontecimentos da educação em setembro de 2022 

 

Congresso Nacional promove sessão solene para comemorar os 200 anos da Independência 

do Brasil 

 

Nova lei regulamenta teletrabalho e permite essa prática remota para estagiários e aprendizes 

 

MEC cria grupo para definir novas normas para regulamentação da oferta dos cursos de 

graduação em Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem na modalidade a distância 

 

Estrutura do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é 

modificada por decreto 

 

Ensino superior registra queda na inadimplência 

 

MEC reforça a importância da alfabetização para o desenvolvimento do país 

 

Resultados do Conceito Enade e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado 

e Esperado (IDD) referentes ao ano de 2021 são divulgados pelo INEP e trazem reflexos em 

praticamente todas as instituições de ensino superior 

 

Nova resolução do Conselho Nacional de Educação define Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica 

 

Censo da educação básica é divulgado pelo MEC 
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Ministério da Educação divulga os nomes a serem considerados para escolha e nomeação dos 

membros da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação 

 

Plano Nacional de Pós-Graduação definirá as novas diretrizes, estratégias e metas para 

avançar nas propostas para políticas de pós-graduação e pesquisa no Brasil 

 

Programa para a Incorporação e Desenvolvimento de Processos de Internacionalização de 

instituições de ensino superior e de pesquisa do Brasil são definidos pela CAPES 

 

Videorevistas, ainda pouco usadas no Brasil, começam a ser editadas por universidades 

federais 

 

Portaria interministerial define equivalência dos Cursos Superiores de Tecnologia e dos Cursos 

de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio desenvolvidos no âmbito das Forças 

Armadas 

 

Ranking internacional aponta a USP como a segunda melhor universidade da América Latina 

 

Ministério da Educação diz que Brasil se inspirará em modelo de Singapura para transformar a 

educação nacional 

 

Agenda internacional para discutir os desafios da educação no período pós pandemia é objeto 

de encontro de países na Indonésia 

 

Inovação educadora é tema de encontro em Nova York promovido pela UNESCO 

 

Violência em escolas na Rússia e no Brasil 
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