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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação admite aumento de vagas em cursos de medicina 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-343-de-12-de-maio-de-2022-400052312 

 

Maior evento de tecnologia do mundo será realizado no Rio de Janeiro em 2023 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-05/rio-de-janeiro-vai-receber-evento-de-

tecnologia-web-summit-em-2023 

https://websummit.com/rio 

 

Subcolegiados da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação do Ensino 

Superior estão recebendo novos membros e reuniões vem sendo adiadas 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-

colegiados/ctaa 

 

Participação do MEC na Bett Brasil 2022 é marcada pela apresentação de tecnologia para 
o fortalecimento da educação 

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/participacao-do-mec-na-bett-brasil-2022-e-

marcada-pela-apresentacao-de-tecnologia-para-o-fortalecimento-da-educacao 

. 

Senadores evidenciam que projetos elegem educação como arma contra o racismo 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/04/projetos-elegem-educacao-como-

arma-contra-o-racismo 

 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior elege sua nova Diretoria 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4685/por-aclamacao-celso-niskier-e-reconduzido-a-

presidencia-da-abmes-por-mais-tres-anos 

 

Oportunidade para novos credenciamentos para educação a distância aumentam as 

perspectivas de alunos nas instituições de ensino superior 

http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 
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