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https://youtu.be/NlaRDWTRT1I
Portarias regulatórias do Ministério da Educação – revisão
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-352-de-28-de-maio-de-2021-322994583

CAPES - calendário para as atividades do Processo de Avaliação para o ano de 2021
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-92-de-7-de-junho-de-2021-324139833

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES – regras
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-33-de-7-de-junho-de-2021-324305764

Plataforma universitária de conteúdo audiovisual
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-plataforma-universitaria-de-conteudo-audiovisual

Avaliação virtual de instituições de ensino superior - trâmite dos processos
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/regulacao-tem-impulso-com-avaliacao-virtual-

ecresce-292
Secretaria de Educação Superior - ações enquanto durar a pandemia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/secretaria-de-educacao-superior-apresenta-acoes-enquantodurara-pandemia-1

Programa Universidade para Todos – Prouni
https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-37-de-23-de-junho-de-2021-328313336

Fundo de Financiamento Estudantil – Fies
https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-38-de-23-de-junho-de-2021-328382789

Sistema de Seleção Unificada - Sisu
https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-39-de-23-de-junho-de-2021-328382467

Avaliação externa virtual - Guia de Boas Práticas
https://download.inep.gov.br/avaliacao_in_loco/guia_de_boas_praticas_avaliacao_externa_virtual_in_loco.pdf

CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Avaliação da Educação Superior - prorrogação da
aplicação do ENADE às áreas previstas para avaliação em 2021
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-29-de-junho-de-2021-329121153

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – alteração - conteúdos de combate à violência à
mulher na educação básica
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-junho-de-2021-325357131

Conselho Nacional de Educação - reunião de junho de 2021

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191081-pt062021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192

CNE - consulta pública para definir as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Graduação em Geografia
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191681-edital-dechamamentodcns-geografia-2&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191691-proposta-prelimninarparaas-dcns-de-geografia-2&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192

CNE - novas Diretrizes Curriculares para o curso de Odontologia
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-21-de-junho-de-2021-327321299

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de abril de 2021 – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=184011-sum00421&category_slug=maio-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de abril de 2021 – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=188321-sum004-21complementar1&category_slug=maio-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de abril de 2021 – terceira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191301-sum004-21complementar2&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de maio de 2021 – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191291-sum00521&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de maio de 2021 – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191831-sum005-21complementar&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191821-sum00621&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192
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