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https://youtu.be/2PKlcnCGClo  
 
 

UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação - Fóruns estaduais 
http://undime.org.br/noticia/04-03-2021-10-02-foruns-estaduais-da-undime-serao-realizados-entre-marco-e-julho 

 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME - nota técnica sobre a efetividade do 

controle social e participação dos Conselhos Municipais de Educação 
https://uncme.org.br/novo/ 

https://uncme.org.br/novo/blog/uncme-inicia-os-trabalhos-de-2021/ 
 

Programa de Escolas Cívico-Militares – expansão para mais 74 municípios 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/relacao-dos-municipios-pre-selecionados-para-o-programaescolas-

civicos-militares-foi-ampliada-de-54-para-74-vagas 

 
Planejamento de políticas educacionais - manual de orientação do Governo Federal 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/documento-ensina-o-passo-a-passo-de-utilizacao-doplanejamento-
de-politicas-educacionais 

 
Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica – criação pelo Ministério da Educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10660.htm 
 

Flexibilização de normas federais com reflexos em todos os setores, inclusive o educacional - Emenda 
constitucional 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-109-308527609 

 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação e institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social - Novos decretos 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.656-de-22-de-marco-de-2021-309986818 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.655-de-22-de-marco-de-2021-309988116 

 
Visão monocular como deficiência visual - Novos decretos 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.126-de-22-de-marco-de-2021-309942029/ 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.654-de-22-de-marco-de-2021-309986732 

 
Acesso à internet a alunos e professores da rede pública - Vetado projeto 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/19/vetado-projeto-que-dava-acesso-a-internet-a-alunos-
eprofessores-da-rede-publica 

 
Postergação de prazo para implantação de instituições credenciadas e de cursos autorizados, em razão 

das circunstâncias restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19. - Não homologação de parecer 
do CNE  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-26-de-fevereiro-de-2021-305685086 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

https://youtu.be/2PKlcnCGClo
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https://www.camara.leg.br/noticias/734413-professora-dorinha-e-eleita-presidente-da-comissao-de-educacao/ 

 
Educação domiciliar – Projeto de lei 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328 

 
Programa Brasil na Escola  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714 

 
Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de março de 2021 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172771-pt03-
2021&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - estudos sobre a nova Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172841-edital-de-chamamento-
formacao-gestores-da-educacao-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172851-parecer-resolucao-cne-
matriz-competencias-diretor-escolar-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - Comissões que estudam matérias relativas à educação básica e superior 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes 

 
CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=175301-rces001-

21&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=171291-sum001-21-
complementar1&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 – segunda parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=175971-sum001-21-
complementar2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 –terceira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170031-sum001-
21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192 
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