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EDUCAÇÃO 

Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005 

Institui o Programa Universidade para Todos (ProUni); regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de 
julho de 2004, e dá outras providências. 

Portaria Capes no 29, de 26 de abril de 2005 

Dispõe sobre concessão de bolsas de estudo de pós-graduação stricto sensu aos estu-
dantes concluintes que obtiveram nota máxima nacional no Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes em 2004. 

Lei no 11.114, de 16 de maio de 2005 

Altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o 
objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos 6 anos de idade. 

Decreto no 5.493, da Presidência da República, de 18 de julho de 2005 

Regulamenta o disposto na Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

Lei no 11.183, de 5 de outubro de 2005 

Dá nova redação ao inciso II do caput do art. 20 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Resolução CNE/CES no 2, de 9 de junho de 2005 

Altera a Resolução CNE/CES no 2, de 3 de abril de 2001, que dispõe sobre os cursos 
de pós-graduação stricto sensu oferecidos no Brasil por instituições estrangeiras, dire-
tamente ou mediante convênio com instituições nacionais. Dá nova redação ao inciso 
II do caput do art. 20 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 

Decreto no 5.518, da Presidência da República, de 23 de agosto de 2005 

Promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício 
de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul. 


