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https://youtu.be/Z7qfv_EWTwM  
 
 

CONAE - 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 

 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dosestudantes-
enade-2021-331807144 

 
Guia de internacionalização das instituições de ensino superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-divulga-novo-guia-de-internacionalizacao 

 
Parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas digitais - 

Resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfb-n-240-de-30-de-junho-de-2021-330702470 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (dos cursos de graduação) - reuniões do 

segundo semestre de 2021 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2021/Calendario_de_Reunioes_CTAA_2021 

_2_semestre.pdf 
 https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaoscolegiados/ctaa 

 
Expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-548-de-20-de-julho-de-2021-333284387 

 
Diploma digital - normas  

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-19-de-julho-de-2021-332957293 

 
Diploma Digital – Versão eletrônica - site do Ministério da Educação  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nova-versao-da-sintaxe-xml-para-odiploma-digital-foi-aprovada 
http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/ 

 
Glossário dos instrumentos de avaliação externa do INEP 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/apresentacao/glossario _4_edicao.pdf 

 
Avaliação Externa Virtual in Loco - modificação normas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-275-de-28-de-julho-de-2021-336053392 

 
Procedimento simplificado para o credenciamento de campus fora de sede de Universidades Federais e 

para extensão das atribuições de autonomia 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-3-de-7-de-julho-de-2021-330974063 
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Política de Inovação Educação Conectada  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14180.htm 

https://www.camara.leg.br/noticias/780802-lei-institui-politica-para-universalizar-internet-nas-escolas-da-
educacaobasica/ 

 
Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.746-de-9-de-julho-de-2021-331333877 
 

Ministério do Trabalho e Previdência - Criação 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021- 334838067 

 
Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de julho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=192691-pt07-
2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - cursos de pós-graduação lato sensu - alteração de normas – Resolução nº 4 (CES) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=197911-rces004-

21&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade 

das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195831-pcp006-

21&category_slug=julho-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-sum006-

21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – segunda parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195911-sum006-21-
complementar1&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – terceira parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=197901-sum006-21-
complementar2&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de julho de 2021 – primeira parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195891-sum007-
21&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 
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