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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Internet Brasil é criado e abre oportunidades para o desenvolvimento da 

educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.351-de-25-de-maio-de-2022-403313208 

 

Tecnologia e Educação é tema de consulta pública realizada pela UNESCO 
https://2023gemreportconsultation.wordpress.com/technologia-e-educacao/ 

 

Programa Universidade para Todos é alterado para beneficiar alunos e instituições 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.350-de-25-de-maio-de-2022-403313380 

Critérios para distribuição da cota de bolsas de estudo dos programas de pós-graduação 
são definidos pela CAPES 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-92-de-24-de-maio-de-2022-403210428 

 

Senado Federal realizará audiência para debater o atendimento das metas do Plano 
Nacional de Educação 

 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/05/12/plano-nacional-de-educacao 

 

Entidades educacionais se mobilizam para serem incluídas no rol das organizações que 

terão direito à indicação de nomes para compor o Conselho Nacional de Educação 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888  

 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional elege os membros de seu novo 

Conselho de Dirigentes 

http://abt-br.org.br/ 

 

O Poder do Estado versus liberdade na educação foi tema de evento virtual promovido 

pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/206mai/index.html 
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