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Principais acontecimentos da educação em outubro de 2022 

 

Cenário político brasileiro é definido com eleição de Presidente da República, Governadores, 

Senadores, Deputados Federais, Distritais e Estaduais com grandes desafios para o País e 

indefinições dos planos na área da educação 

 

Mudanças nos quadros políticos apontam mais deputados reeleitos e renovação da Câmara 

será de 39%, com menor número de partidos e destaca que 17% dos parlamentares não 

possuem curso superior completo 

 

Senado Federal organiza mostra sobre os 100 anos de nascimento de Darcy Ribeiro 

 

STF mantém garantia de matrícula de irmãos na mesma escola  

 

Normas sobre Computação na Educação Básica são definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira disponibiliza 

apresentação feita sobre a Avaliação “in loco” 

 

Fórum Nacional do Ensino Superior Particular Brasileiro debate o protagonismo do estudante 

 

Proposta de novo decreto regulamentando o ensino superior é apresentado às instituições 

através do Fórum que congrega as entidades representativas do setor 

 

Sistemática do diploma digital é modificada por novas normas 

https://youtu.be/0KH90qXmMKg


 

Diretrizes para elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições de educação superior 

e de cursos de graduação são definidas pelo MEC 

 

Planejamento, gestão, escala e qualidade para programas de EaD é tema de seminário 

nacional promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior estuda novos instrumentos de 

avaliação 

 

Dia Mundial dos Professores é comemorado no dia 5 de outubro com reconhecimento pela 

UNESCO 

 

Homenagens ao Dia do Professor são realizadas, sem grandes comemorações, em todo o 

País no dia 15 de outubro 

 

Ranking das melhores universidades do mundo é divulgado por organizações internacionais 

 

Maior startup de tecnologia educacional da Índia pode apoiar ensino brasileiro  

 

Estratégias para melhoria das aprendizagens é tema de evento da UNESCO  

 

Programa Internacional da UNESCO para o Desenvolvimento da Comunicação prepara 

reunião com temas que abrangem a educação nos países membros 

 

Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, instituída pela UNESCO, lança um 

estudo sobre “Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação” 
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