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https://youtu.be/5kJX_nnsZZE  
 

Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948  

 
Política Nacional de Inovação 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.534-de-28-de-outubro-de-2020-28562920  

 
Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado – ampliação por decreto 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.501-de-30-de-setembro-de-2020-280529844  

 
Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10531.htm  

 
Normas educacionais durante o estado de calamidade pública – Estudo técnico 

http://www.ipae.com.br/et/51ela.pdf  

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Edição compilada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm  

 
Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de outubro de 2020  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=159201-pt10-
2020&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 

institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 
(BNC-Formação Continuada) 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164841-rcp001-
20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192  

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de setembro  – primeira parte 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=157631-sum009-20-parecer-ces-

564-2020&category_slug=setembro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de setembro  – segunda  parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=159121-sum009-20-
complementar1&category_slug=setembro-2020-pdf&Itemid=30192  

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de setembro – 
terceira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=163501-sum009-20-
complementar3&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Súmula do primeiro parecer aprovado na reunião de outubro  – Parecer nº 15 do Conselho Pleno 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=160731-sum010-20-parecer-cp-
15-2020&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=301  
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Aprovação tácita dos atos públicos de liberação de competência do Ministro de Estado da Educação  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-783-de-30-de-setembro-de-2020-280529708  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-279-de-29-de-setembro-de-2020-280239080 
 

Sobrestamento dos processos de recredenciamento de instituições de educação superior, bem como 
dos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, nas 

modalidades presencial e a distância  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-796-de-2-de-outubro-de-2020-281071604  

 

Aprovação tácita dos processos em trâmite no âmbito da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior - esclarecimentos  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-explicativa  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-explicativa/Notasobreaprovaotcita.pdf  

 
Escolha de reitores das universidades federais - ação no STF 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452698&tip=UN  
 

Resultados do Conceito ENADE e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e 
Esperados (IDD) referente ao ano de 2019 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-575-de-20-de-outubro-de-2020-2840002  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/maioria-dos-estudantes-avaliados-e-da-rede-privada  

 
Programa Especial de Regularização do Fundo de Financiamento Estudantil  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-42-de-21-de-outubro-de-2020-284433282  

 
Impacto de cursos de capacitação virtuais – Estudo da CAPES 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/infocapes-mostra-impacto-de-cursos-de-capacitacao-virtuais  

 
 Sistema Nacional de Pós-graduação – ações e políticas  

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-apresenta-acoes-e-politicas-a-conselho-nacional  

 
Educação a Distância na educação superior – incentivo à expansão  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-quer-expandir-a-oferta-de-ead-na-educacao-superior  

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 

Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
homologação de parecer  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-882-de-23-de-outubro-de-2020-284736247 
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