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https://youtu.be/XzLvknMRsS4
Lei com normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes
das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública – texto e vetos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-460.htm

Ministério da Educação - organograma com sua estrutura
https://www.gov.br/mec/pt-br/media/estrutura_organizacional/organograma_geral_mec.pdf

===
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) – Emenda Constitucional nº 108
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc108.htm

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de agosto de 2020
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153391-pt082020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

Conselho Nacional de Educação - novo membro da Câmara de Educação Superior
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-18-de-agosto-de-2020-272990276

CNE - relação completa dos conselheiros
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147511-sum00620&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=149991-sum006-20complementar1&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho – terceira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153531-sum006-20complementar2&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de julho – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148411-sum00720&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de julho – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153541-sum007-20complementar1&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de julho – terceira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154311-sum007-20complementar2&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192

Aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de
ensino
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-617-de-3-de-agosto-de-2020-270223844

CNE - Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154111-pces438-201&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192

Reconhecimento do tempo de cursos de pós-graduação como atividade jurídica no âmbito do Ministério
Público – Decisão do STF
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449106&ori=1

Dispensa de apresentação de prova de regularidade fiscal e parafiscal pelas IES nos processos que
tramitam no MEC - Decisão judicial
https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=215967929169992455460
07965566&evento=21596792916999245546008001418&key=f7cd2681750d93790c03bafb1daff916ab10917e9849
88e4c8b2f2e78da5c8a3&hash=8b1a592d444a7efc858e64faeb31c389

Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e
Sequenciais do Brasil (Cine Brasil) – área de Direito
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/area-de-direito-passa-a-contar-com-novo-rotulo-na-cine-brasil

MEC - novo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisaodaeducacao-superior

CAPES - resultado da avaliação de cursos novos de pós-graduação
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-de-cursos-novos-divulga-resultado
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