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Número de alunos no Brasil volta a cair pelo terceiro ano consecutivo 
1° de fevereiro 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/numero-de-alunos-no-brasil-volta-cair-pelo-terceiro-ano-

consecutivo-24222590 
 

UNESCO: 47% de crianças refugiadas no mundo não vão à escola 
03 de fevereiro 

 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-02/unesco-47-de-criancas-refugiadas-no-

mundo-nao-vao-escola 

 
USP é a universidade mais internacionalizada do Brasil; confira o ranking. 

 
Fonte: https://exame.abril.com.br/carreira/usp-e-a-universidade-mais-internacionalizada-do-brasil-confira-o-

ranking/ 
 

Professores com deficiência são 0,3% do total de docentes na educação básica; veja histórias de superação 

08 de fevereiro 
 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/08/professores-com-deficiencia-sao-03percent-do-
total-de-docentes-na-educacao-basica-veja-historias-de-superacao.ghtml 

 
40% dos professores de ensino médio não são formados na disciplina que ensinam aos alunos 

10 de fevereiro 
 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/09/40percent-dos-professores-de-ensino-medio-nao-
sao-formados-na-disciplina-que-ensinam-aos-alunos.ghtml 

 
Mulheres são 40% dos pesquisadores do Brasil que declaram ter doutorado nas 5 maiores áreas de 

conhecimento, aponta levantamento 

13 de fevereiro 
 

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/mulheres-sao-40percent-dos-pesquisadores-

do-brasil-que-declaram-ter-doutorado-nas-5-maiores-areas-de-conhecimento-aponta-levantamento.ghtml 
 

Com aulas de empreendedorismo digital e ética, campinas tem primeiro curso superior do país para formar 
YouTuber 

16 de fevereiro 
 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/02/16/com-aulas-de-empreendedorismo-digital-

e-etica-campinas-tem-primeiro-curso-superior-do-pais-para-formar-youtuber.ghtml 
 

MP da ID estudantil perde validade; mais de 300 mil estudantes vão poder usar o documento até dezembro 
17 de fevereiro 

 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/17/mp-da-id-estudantil-perde-validade-mais-de-300-
mil-estudantes-vao-poder-usar-o-documento-ate-dezembro.ghtml 

 

MEC veta promoção e hora extra em universidades federais 
18 de fevereiro 
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Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-veta-promocao-e-hora-extra-de-universidade-

federais,70003201163  

 
Novo programa de alfabetização do MEC prevê curso online para professor, teste de fluência para aluno e 

intercâmbio com Portugal 
18 de fevereiro 

 
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/18/novo-programa-de-alfabetizacao-do-mec-preve-

curso-online-para-professor-teste-de-fluencia-para-aluno-e-intercambio-com-portugal.ghtml 
 

Fundeb: relatora propõe aumentar participação da união e tornar fundo permanente 
18 de fevereiro  

 
Https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/18/fundeb-relatora-propoe-aumentar-participacao-da-uniao-e-

tornar-fundo-permanente.ghtml 
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