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Universidades revertem na Justiça 30% de vagas extintas pelo governo 
02 de janeiro 

Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidades-revertem-na-justica-30-de-vagas-
extintas-pelo-governo,70003139149 

 
 

Ensino Médio privado no país encolhe: são 27% menos alunos de 2014 a 2018 
02 de janeiro 

Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ensino-medio-privado-no-pais-encolhe-sao-27-menos-
alunos-de-2014-2018-24162234 

 
 

Ensino à distância supera o presencial, e faculdades privadas adaptam negócios 
02 de janeiro 

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/ensino-distancia-supera-presencial-faculdades-privadas-adaptam-

negocios-24166821 

 
 

Hillary Clinton vira chanceler de universidade do Reino Unido 
03 de janeiro 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/01/02/hillary-clinton-vira-chanceler-de-universidade-do-
reino-unido.ghtml 

 
 

Parceria com Alemanha completa uma década de sucesso 
06 de janeiro 

Fonte: http://uab.capes.gov.br/36-noticias/10119-parceria-com-alemanha-completa-uma-decada-de-sucesso 
 

 
Conselho Nacional de Educação passará por renovação neste ano 

08 de janeiro 
Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/conselho-nacional-de-educacao-passara-por-renovacao-neste-ano-

24174502 
 
 

MEC divulga reajuste do piso salarial de professores da Educação Básica para 2020 
16 de janeiro 

Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-divulga-reajuste-do-piso-salarial-de-professores-
da-educacao-basica-para-2020,70003162346 

 
 

As melhores universidades do mundo em 2020, segundo ranking do THE 

20 de janeiro 
Fonte: https://exame.abril.com.br/carreira/as-melhores-universidades-do-mundo-em-2020-segundo-ranking-

do-the/ 
 
 
 

Projetos do Senado incluem libras nos currículos escolares 
22 de janeiro 
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Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/projetos-do-senado-incluem-libras-nos-curriculos-escolares/ 
 
 

MEC comprará mais de 7 mil bicicletas para uso de estudantes 
22 de janeiro 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-01/mec-comprara-mais-de-7-mil-bicicletas-
para-uso-de-estudabntes 

 
 

Estudo da OCDE mostra futuro das profissões no mundo 
22 de janeiro 

Fonte: https://noticias.r7.com/educacao/estudo-da-ocde-mostra-futuro-das-profissoes-no-mundo-22012020 
 

 
Falha em notas do Enem ocorreu em 2 etapas, diz gráfica 

24 de janeiro 
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,falha-em-notas-do-enem-ocorreu-em-2-etapas-diz-

grafica,70003170528 
 

 

Justiça impede divulgação de resultado do Sisu e manda MEC comprovar correção de erro no Enem 
25 de janeiro 

Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,justica-de-sp-impede-divulgacao-de-resultado-do-sisu-
e-manda-mec-comprovar-correcao-de-erro-no-enem,70003171961 

 
 

Ao menos 41 ações questionam correção do Enem 2019, aponta levantamento da AGU 

27 de janeiro 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/01/27/ao-menos-24-acoes-questionam-correcao-do-enem-2019-

aponta-levantamento-da-agu.ghtml 
 
 

Brasil e Reino Unido discutem parceria no ensino superior 

28 de janeiro 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-01/brasil-e-reino-unido-discutem-parcerias-no-

ensino-superior 
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