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https://youtu.be/lT3VMxlgkB4  
 
 

Sobrestamento de processos de atos autorizativos de entrada de cursos de graduação e instituições de 
educação superior durante a fase de avaliação  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-446-de-2-de-setembro-de-2021-342657162 

 
Qualis Periódicos - Consolidação  das disposições  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-145-de-10-de-setembro-de-2021-344468240  

 
Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da CAPES -  regularização da composição 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-146-de-15-de-setembro-de-2021-345131191 

 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - novo regimento  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-731-de-16-de-setembro-de-2021-345454687 

 
Recredenciamento de instituições e reconhecimento de cursos superiores - Prorrogação de prazo 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.087-de-24-de-setembro-de-2021-347604500  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-796-de-2-de-outubro-de-2020-281071604 

 
Processos de recredenciamento, autorização de cursos, credenciamento como centro universitário, 

credenciamento de campus fora de sede, autorização vinculada a credenciamento de campus fora de 
sede, credenciamento de IES e autorização de curso em processo vinculado a credenciamento - 

prorrogação de prazo para entrada  
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=601&pagina=3&totalArquivos=

37 

 
Credenciamento provisório para educação a distância – homologação de parecer do CNE  

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-2-de-outubro-de-2021-350582278 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=115331-pces301-

19&category_slug=junho-2019&Itemid=30192 

 
Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de 

Professores e Diretores Escolares  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-715-de-10-de-setembro-de-2021-344151738  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-411-de-17-de-junho-de-2021-326511393 

 
Educação profissional e tecnológica – medidas para o fortalecimento  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-anuncia-pacote-de-medidas-para-o-fortalecimento-
daeducacao-profissional-e-tecnologica 

 
Censo da Educação Básica de 2021 - resultado preliminar  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-736-de-17-de-setembro-de-2021-346406047 
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CNE – Reunião plenária de setembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=205481-pt09-

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

 
CNE – Sumula dos pareceres aprovados em agosto – 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 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=208921-sum008-21-

complementar&category_slug=setembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de setembro  de 2021 – primeira parte 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=208911-sum009-

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