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https://youtu.be/_0akYTxAaLw  
 
 

Abertura de protocolo para pedidos das instituições de ensino superior  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464  

 
 

Propostas de mestrado através de educação a distância 
Capes rejeita todas as propostas de mestrado EAD  

 
Avaliações presenciais de novos cursos e credenciamentos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-e-avaliadores-do-basis-se-reunem-nesta-quarta-3  

 
Crescimento da Pós-graduação brasileira na última década 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assunto  
 

Escolha de reitores das universidades federais 
http://portal.stf.jus.br/noticias/vernoticiasdetalhe.asp?idconteudo=460235&ori=1  

 
Critérios para distribuição de bolsas do Programa de Demanda Social, Programas de Excelência 

Acadêmica, Suporte à Pós-Graduação e de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-capes-n-28-de-12-de-fevereiro-de-2021-303767428  

 
Cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-62-de-24-de-janeiro-2020-239866490  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-48-de-27-de-janeiro-de-2021-301398613   

 
Cronograma de trabalho do INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/inep-apresenta-cronograma-de-trabalho-ao-cne  

 
Portal de periódicos da CAPES 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.preiodicos.capes.gov.br/index.php?  

 
CAPES - perspectivas para 2021 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-lista-perspectivas-para-2021  

 
Calendário para as atividades do processo de avaliação de programas de pós-graduação 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gab-n-29-de-18-de-fevereiro-de-2021-304460448  
 

Instrumentos de avaliação da educação superior | Glossário 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario_4_edicao.pdf  

 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância | Credenciamento 

https://youtu.be/_0akYTxAaLw
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464
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https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.p
df  

 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância | Recredenciamento 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.
pdf  

 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância | Autorização 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizaca
o.pdf  

 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância | Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconheci

mento.pdf 

 
Glossário Legislativo – subsídios para apreciação de propostas  

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo  
 

Novo Ensino Médio – Articulação do MEC com as Secretarias Estaduais de Educação 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-secretarias-estaduais-debatem-a-respeito-do-novo-ensino-

medio  

 
Comissão de Educação do Senado Federal – novo presidente 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/02/comissao-de-educacao-sera-presidida-por-marcelo-castro  

 
Estudo da UNESCO - países mais pobres estão cortando seus orçamentos para a educação em função 

dos reflexos da COVID 
https://en.unesco.org/news/covid-19-two-thirds-poorer-countries-are-cutting-their-education-budgets-time-when-

they-can  
https://pt.unesco.org/news/covid-19-dois-tercos-dos-paises-pobres-estao-cortando-seus-orcamentos-educacao-

em-um-momento-em 

 
Direito das entidades sem fins lucrativos – reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3979672 
  

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de fevereiro de 2021  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170671-pt02-

2021&category_slug=fevereiro-2021-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168121-sum012-
20&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192  

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170021-sum012-20-
complementar1&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192  

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170621-sum012-20-
complementar2&category_slug=fevereiro-2021-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Relação completa das Resoluções de 2020 do Conselho Pleno 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90831  
 

CNE – Relação completa das Resoluções de 2020 da Câmara de Educação Superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90811:resolucoes-cne-ces-

2020&catid=33371:cne-conselho-nacional-de-educacao  

 
CNE – Relação completa das Resoluções de 2020 da Câmara de Educação Básica 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=77801:resolucoes-ceb-
2019&catid=323:orgaos-vinculados-82187207  
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CNE – Relação completa dos Pareceres de 2020 do Conselho Pleno 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=85201&Itemid=866  

 
CNE – Relação completa dos Pareceres de 2020 da Câmara de Educação Superior 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=85171&Itemid=866  

 
CNE – Relação completa dos Pareceres de 2020  da Câmara de Educação Básica 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=85191&Itemid=866  
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