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https://youtu.be/gLTUvdLsRIs  
 

 
Calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 

2021 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464 

 
Conceito Preliminar de Cursos de Graduação referente ao ano de 2019  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-625-de-9-de-dezembro-de-2020-293262555 
 

Supremo Tribunal Federal - lista tríplice para nomeação de reitores das universidades federais  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457000&ori=1 

 
Extinção voluntária de cursos modalidades presencial e a distância  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-168-de-10-de-dezembro-de-2020-293526087 

 
Emissão e o registro de diploma de graduação por meio digital pelas Instituições de Ensino Superior 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2.397.315-de-15-de-dezembro-de-2020-294341960 

 

Cronograma e demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Programa Universidade para 
Todos referente ao primeiro semestre de 2021 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-66-de-8-de-dezembro-de-2020programa-universidade-para-
todosprouniprocesso-seletivo-primeiro-semestre-de-2021-293831385 

 

 Censo da educação superior de 2020  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-635-de-17-de-dezembro-de-2020-29493807 

 
FIES - prazo para validação das inscrições pelas Comissões Permanentes de Supervisão e 

Acompanhamento do FIES e para aditamentos de renovação dos contratos de financiamento  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-782-de-22-de-dezembro-de-2020-296172635 

 
CNE - carga horária e  tempo de integralização dos cursos de graduação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167061-pces441-20-
1&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rces004_09.pdf 

 
 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização – Lei nº 14.113 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.113-de-25-de-dezembro-de-2020-296390151 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/sancionada-a-lei-que-regulamenta-o-fundo-de-manutencao-
edesenvolvimento-da-educacao-basica-e-de-valorizacao 

 
Normas sobre o retorno às atividades presenciais fixadas pelo MEC para as instituições de ensino 

superior com reflexos nas escolas de educação básica  

https://youtu.be/gLTUvdLsRIs
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-291532789 

 
Portaria de retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-291532789 

  
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - nova versão pelo MEC  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-15-de-dezembro-de-2020-*-295305577 
 http://cnct.mec.gov.br/ 

 
Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de dezembro de 2020 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166461-pt12-
2020&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Conselho Nacional de Educação - calendário de reuniões de 2021 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167151-cne-calendario-
reunioes2021&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula do parecer 19 do Conselho Pleno aprovado na reunião de dezembro  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167121-sumula-12-20-parecer-cp-
19-2020&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - Resoluções aprovadas pelo Conselho Pleno em 2020 

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 

(Resolução nº 1) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164841-rcp001-

20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de 

agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas 
de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o 
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (Resolução 

nº 2) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167141-rcp002-

20&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 
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