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https://youtu.be/pBljr47DbwM  
 
 

Avaliação Quadrienal de Permanência da pós-graduação stricto sensu - parâmetros e os procedimentos 
gerais 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-122-de-5-de-agosto-de-2021-336957396  

 
Cronograma do Censo da Educação Superior de 2020 – alteração 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-286-de-4-de-agosto-de-2021-336646485  

 
Pesquisa do INEP - financiamento educacional 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/estudos-educacionais/pesquisa-inep-aborda-
financiamentoeducacional  

 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Diretrizes de provas e componentes específicos das 

diversas áreas  
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-376-de-23-de-agosto-de-2021-340157551  

 
Sistematização de parâmetros e procedimentos a serem adotados para a expedição de ato regulatório 
de renovação de reconhecimento de cursos superiores de graduação, nas modalidades presencial e a 

distância  
https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-114-de-30-de-agosto-de-2021-341658574  

 
Avaliações externas virtuais in loco presenciais no período de abril a agosto de 2021 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-avalia-2-mil-cursos-e-instituicoes-em-4-
meses  

 
Plataforma Universidade 360º Observatório da Educação Superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lancou-a-plataforma-universidade-360o-observatorio-da-
educacao-superior  

https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360  
 

Retorno à presencialidade das atividades educacionais - Portaria conjunta dos Ministérios da Educação 
e da Saúde 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-4-de-agosto-de-2021-336337628  
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - criação da modalidade de educação bilíngue de 
surdos  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.191-de-3-de-agosto-de-2021-336083749  

  
Garantia de acesso à internet, com fins educacionais - Medida Provisória 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1060.htm  

 
Portal com atos normativos a área de educação  
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https://normativasconselhos.mec.gov.br/  

 
Prêmio Darcy Ribeiro 2021  

https://www.camara.leg.br/noticias/791792-comissao-de-educacao-elege-vencedores-do-premio  

 
CNE – Reunião plenária de agosto 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199051-pt08-
2021&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Comissões Técnicas em atividades  

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes  
 

CNE - Diretrizes Operacionais para implementação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-16-de-agosto-de-2021-338665263  

 
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=199151-rcp002-

21&category_slug=agosto-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  

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199221-sum007-21-
complementar&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192  

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=208211-sum008-
21&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2021 – segunda parte (Parecer  388) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199211-sum008-21-

parecer-ces-388-2021&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192 
 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2021 – terceira  parte (Parecer 403) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199181-sum008-21-parecer-ces-

403-2021&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192  
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