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https://youtu.be/lYHC2OzQa7A  
 
 

CAPES – Cursos de pós-graduação stricto sensu - normas a serem seguidas pelas IES. 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-195-de-30-novembro-de-2021-363468532 

 
CAPES – calendário para submissão e análise de propostas de cursos novos - APCN/2022. 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-196-de-30-novembro-de-2021-363486432 

 
Banco Mundial libera estudo que mostra a potencialidade de Cursos Superiores de Curta Duração na 

América Latina e Caribe 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:da59b2b6-33bc-4214-8922-f786875e2011 

 
Reconhecimento de Saberes e Competências Profissionais e Aproveitamento de estudos no ensino 

superior 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE19.pdf 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE11.pdf 

 
Sistema de consulta às instituições de ensino superior é aperfeiçoado e passa a citar os nomes 

anteriores das entidades 
https://emec.mec.gov.br/emec/nova 

 
FIES - parâmetros e critérios a serem aplicados na cobrança administrativa e renegociação da parcela 

não financiada 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-46-de-30-de-novembro-de-2021-363463728 

 
Modificação de normas sobre Diploma Digital 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-12-de-novembro-de-2021-360445423 

 
Edital para adesão das instituições ao 1º processo seletivo do Fies de 2022 é divulgado pelo MEC 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-81-de-30-de-novembro-de-2021-363668779 

 
Acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem – nova lei 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.254-de-30-de-novembro-de-2021-363377461 

 
Nova lei aprova o Estatuto da Pessoa com Câncer e indica reflexos nas instituições educacionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14238.htm 

 
CNE – Reunião plenária de novembro 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216721-pt11-
2021&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 
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CNE - prazos para fins de aprovação tácita dos atos públicos de liberação, de competência do 
colegiado conforme o disposto no caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-cne/cp-n-15-de-12-de-novembro-de-2021-359480486 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de outubro de 2021 – primeira parte 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216481-sum010-

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

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230481-sumula-10-21-
complementar1&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 
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