
  
 

 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
SCS Quadra 07 Bloco "A" Sala 526 - Torre do Pátio Brasil Shopping 
CEP: 70.307-901 - Brasília/DF - Tel.: (61) 3322-3252  
E-mail: abmes@abmes.org.br - Website: www.abmes.org.br 

 

 

EMENTÁRIO DO MÊS JUNHO / 20161 
 

ATO LEGAL EMENTA PUBLICAÇÃO 

Resolução CNE-CES nº 3, de 22-06-2016 
 

Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de 
graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino 
superior. 

DOU, 23-06-2016 – Seção 1, p.9 

Portaria Normativa nº 15, de 22-06-2016 

Revoga as Portarias Normativas nº 7 e nº 8, ambas de 28 de abril de 2016, e 
publicadas no Diário Oficial da União do dia 29 subsequente, que, 
respectivamente, institui o Cadastro Nacional de Concluintes dos cursos de 
graduação - CNC, e cria indicadores de qualidade para a Educação Superior e 
institui Grupo de Trabalho para elaboração e definição de metodologia para sua 
implementação. 

DOU, 24-06-2016 – Seção 1, p.92 

Portaria Capes-MEC nº 81, de 03-06-2016 Define as categorias de docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação 
(PPG's) stricto sensu. DOU, 06-06-2016 – Seção 1, p.14 

Portaria Capes-MEC nº 87, de 20-06-2016 Aprovar o Regulamento para Bolsas no Exterior, constante como anexo desta 
Portaria. DOU, 21-06-2016 – Seção 1, p.19 

Portaria Inep-MEC nº 286, de 07-06-2016 

Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 (duas) etapas de 
coleta e atividades do processo de execução do Censo Escolar da Educação 
Básica de 2016. 
 

DOU, 08-06-2016 – Seção 1, p.11 

Portaria Inep-MEC nº 287, de 08-06-2016 

Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Agronomia. 
 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.9 

                                                 
1 Organização: Leandro Rodrigues Uessugue 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Res-CES-CNE-003-2016-06-22.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-015-2016-06-22.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Capes-81-2016-06-03.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Capes-87-2016-06-20.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-286-2016-06-07.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-287-2016-06-08.pdf
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ATO LEGAL EMENTA PUBLICAÇÃO 

Portaria Inep-MEC nº 288, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá 
a avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Biomedicina. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.10 

Portaria Inep-MEC nº 289, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Educação Física - Bacharelado. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.10 

Portaria Inep-MEC nº 290, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Enfermagem. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.10 

Portaria Inep-MEC nº 291, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Farmácia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.11 

Portaria Inep-MEC nº 292, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Fisioterapia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.11 

Portaria Inep-MEC nº293, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Fonoaudiologia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.12 

Portaria Inep-MEC nº 294, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.12 

Portaria Inep-MEC nº 295, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Medicina. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.12 

Portaria Inep-MEC nº 296, de 08-06-2016 

Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Medicina Veterinária. 
 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.13 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-288-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-289-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-290-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-291-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-292-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-293-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-294-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-295-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-296-2016-06-08.pdf
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ATO LEGAL EMENTA PUBLICAÇÃO 

Portaria Inep-MEC nº 297, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Nutrição. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.13 

Portaria Inep-MEC nº 298, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Odontologia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.14 

Portaria Inep-MEC nº 299, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Serviço Social. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.14 

Portaria Inep-MEC nº 300, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Tecnologia de Agronegócios. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.14 

Portaria Inep-MEC nº 301, de 08-06-2016 

Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Tecnologia em Estética e 
Cosmética. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.15 

Portaria Inep-MEC nº 302, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Tecnologia em Gestão Ambiental. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.15 

Portaria Inep-MEC nº 303, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Tecnologia em Gestão Hospitalar. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.16 

Portaria Inep-MEC nº 304, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Tecnologia em Radiologia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.16 

Portaria Inep-MEC nº 305, de 08-06-2016 
Dispõe que a prova do Enade 2016, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as 
áreas e do componente específico da área de Zootecnia. 

DOU, 09-06-2016 – Seção 1, p.17 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-297-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-298-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-299-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-300-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-301-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-302-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-303-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-304-2016-06-08.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Portaria-Inep-305-2016-06-08.pdf
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ATO LEGAL EMENTA PUBLICAÇÃO 

Edital Capes-MEC nº14, de 01-06-2016 Torna público o Edital nº 14/2016, disponível no sítio da CAPES: 
http://www.capes.gov.br/ DOU, 01-06-2016 – Seção 3, p.40 

Edital Capes-MEC nº 15, de 21-06-2016 Torna público o Edital de seleção de candidaturas para o Programa de Pós-
Doutorado no Exterior. DOU, 21-06-2016 – Seção 3, p.26 

Edital Capes-MEC nº 16, de 21-06-2016 Tornar público o Edital de seleção de candidaturas para o Programa de Estágio 
Sênior no Exterior. DOU, 21-06-2016 – Seção 3, p.26 

Edital Capes-MEC nº 17, de 29-06-2016 Torna público o novo edital do Prêmio Capes de Tese - Edição 2016, referente a 
teses defendidas em 2015. DOU, 29-06-2016 – Seção 3, p.25 

Edital SESu-MEC nº 64, de 16-06-2016 
Torna público o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo 
seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies referente ao segundo 
semestre de 2016. 

DOU, 17-06-2016 – Seção 3, p.60 

Edital SESu-MEC nº 65, de 30-06-2016 
Torna público modificação do Edital SESu n.º 64, de 16 de junho de 2016, 
publicado no Diário Oficial da União em 17 de junho de 2016, Seção 3, páginas 60 
e 61. 

DOU, 01-06-2016 – Seção 3, p.74 

Edital SEPESD-SG-MD nº 57 de 20-06-2016 

Torna público o Edital de Chamamento Público do processo de seleção e da 
participação das Instituições de Ensino Superior (IES) para a operação de 
Janeiro/2017, do Projeto Rondon, Operação "Tocantins", doravante denominado 
de Edital. 

DOU, 20-06-2016 – Seção 3, p.23 

 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-Capes-MEC-014-2016-06-01.pdf
http://www.capes.gov.br/
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-Capes-MEC-015-2016-06-21.pdf
http://www.abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Edital-Capes-MEC-016-2016-06-21.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-Capes-MEC-017-2016-06-29.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-SESu-MEC-064-2016-06-16.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-SESu-MEC-065-2016-06-30.pdf
http://www.abmes.org.br/public/arquivos/legislacoes/Edital-SEPESD-SG-MD-057-2016-06-20.pdf

