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https://youtu.be/SE-9g-aew0s 

 

Censo da Educação Superior -  2021 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2021/apres

entacao_censo_da_educacao_superior_2021.pdf 

 

Avaliação “in loco” - apresentação feita pelo INEP 

https://1drv.ms/p/s!AmOhYiIUPNXXgQB4d_pCsYI1 

 

Diretrizes para elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições de educação 

superior e de cursos de graduação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-921-de-13-de-outubro-de-2022-435860372 

 

Programa Universidade para Todos – período de atualização pelas instituições de 

educação superior participantes do Programa, referente ao segundo semestre de 2022 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-108-26-de-outubro-de-2022-439252025 

 

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação em Parcerias Estratégicas nos 

Estados. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gab-n-131-de-3-de-setembro-de-2020-275911242 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-203-de-10-de-outubro-de-2022-436365642 

 

Sistemática do diploma digital  - novas normas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-14-de-outubro-de-2022-

436367729 

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/arquivos/in_01_15122020.pdf 

 

Programas de pós-graduação stricto sensu regulares e em funcionamento - 

procedimentos de alteração 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-201-de-7-de-outubro-de-2022-436367963 

 

Calendário para as atividades de mudanças aplicáveis aos programas de pós-graduação 

stricto sensu 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-209-de-18-de-outubro-de-2022-*-438269293 
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Ações de internacionalização da educação superior e da educação profissional e 

tecnológica – incentivos pelo Governo Federal 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-813-de-24-de-outubro-de-2022-438614339 

 

Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no âmbito dos sistemas de 

ensino 

https://in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.140-de-27-de-outubro-de-2022-

440205331 

 

Atos normativos inferiores a decretos vigentes no âmbito do Ministério da Educação 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-722-de-3-de-outubro-de-2022-433677696 

 

Formação técnica profissional e tecnológica e articular a formação profissional técnica 

de nível médio com a aprendizagem profissional – Projeto de Lei nº 6.494, de 2019 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154711 

 

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de outubro de 2022 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241651-

pt10-2022&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE -  Normas sobre Computação na Educação Básica – Complemento à BNCC. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=241671-

rceb001-22&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242161-

rces002-22&category_slug=outubro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2022 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=240641-

sum008-22&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto de 2022 – segunda parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242151-

sum008-22-complementar1&category_slug=agosto-2022-pdf&Itemid=30192 
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