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https://www.youtube.com/watch?v=DjFJI7q3DTg 

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Governo Federal oficializa o novo Ministro da Educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-14-de-abril-de-2022-393583563 

 

Associação das Universidades de Língua Portuguesa realizará seu encontro anual em 

Coimbra em julho de 2022 

http://aulp.org/xxxi-encontro-aulp-coimbra/ 

 

Legislação que permitiu a criação dos centros universitários completa 25 anos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2207.htm 

 

MEC e Microsoft firmam acordo para recuperar aprendizagem de mais de 38 milhões de 
estudantes 

 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-firma-parceria-com-microsoft-para-

recuperacao-das-aprendizagens 

 

Prosseguem medidas de desvinculação de instituições de ensino superior do ProUni 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decisao-de-14-de-abril-de-2022-394177101 

 

Congresso Nacional aprovará mudanças do Programa Universidade para Todos para 

torna-lo mais abrangente 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/18/senadores-podem-votar-mudancas-

no-prouni-nesta-terca-feira 
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Associação Nacional de Escolas Católicas divulga eventos promovidos em diversas 

áreas 

https://anec.org.br/proximos-eventos/ 

 

Formação, desenvolvimento e novas responsabilidades dos profissionais da educação 
será tema de evento promovido pelo IPAE 

  

http://www.ipae.com.br/ev/12999 
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