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https://youtu.be/7OUmZhSqrV0
Teste inédito mostra o que dificulta o aprendizado das crianças de SP
2 de março de 2020
Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/teste-inedito-mostra-o-que-dificulta-o-aprendizado-das-criancas-de-sp/
Um novo teste foi aplicado para as escolas municipais da cidade de São Paulo, mas o resultado foi uma decepção
já familiar: os alunos não atingiram a meta estabelecida na primeira edição do Índice de Desenvolvimento da
Educação Paulistana (Idep), que mede o desempenho em mais de 500 unidades da capital paulista.
Todos os alunos foram submetidos a provas de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza.

OAB perde na justiça, e cursos de Direito EAD seguem em análise.
4 de março de 2020
Fonte: https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/oab-justica-direito-ead/
A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou na Justiça para suspender o credenciamento e a autorização de
cursos de Direito EAD – e acabou perdendo.
O pedido de liminar foi negado pela 7ª Vara Cível da Justiça Federal do Distrito Federal na última sexta-feira (28).
Segundo a decisão, a fiscalização de cursos de Direito EAD e de outras graduações não cabe à OAB ou a entidades
representativas, mas exclusivamente ao MEC.

Universidade de Stanford suspende aulas presenciais por coronavírus
9 de março de 2020
Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/03/universidade-de-stanford-suspende-aulaspresenciais-por-coronavirus.html
A Universidade de Stanford, na Califórnia, suspendeu as aulas presenciais por pelo menos duas semanas a partir
desta segunda-feira (9/3), por causa do coronavírus. A medida foi adotada após um integrante da comunidade
acadêmica ser diagnosticado com Covid-19. Dois alunos estão em isolamento por causa de "possível exposição".

Coronavírus: reitores e secretários de educação dizem que aulas a distância são inviáveis
12 de março de 2020
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,reitores-e-secretarios-de-educacao-veem-como-inviavelter-aulas-a-distancia-para-evitar-coronavirus,70003229201
Reitores de universidades e secretários de educação disseram ser pouco viável que as instituições de ensino do
País consigam oferecer aulas a distância caso seja necessário suspender as atividades letivas presencialmente por
causa do avanço do coronavírus. Nesta quarta-feira, 11, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que
as unidades devem ter um plano de aulas remota.

USP está entre as melhores universidades do mundo em 40 áreas do conhecimento
12 de março de 2020
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,usp-esta-entre-as-melhores-universidades-do-mundo-em40-areas-do-conhecimento,70003227440

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as melhores universidades do mundo em 40 das 48 áreas do
conhecimento avaliadas em um ranking divulgado pela consultoria britânica (QS). Em 11 delas, a universidade
aparece entre as 50 mais presitigiadas. Odontologia é a área com melhor qualificação, na 18ª posição de todas as
instituições avaliadas.
O ranking completo pode ser consultado na página oficial da consultoria.

Cota em universidade para quem cumprir serviço militar pode virar lei
14 de março de 2020
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/cota-em-universidade-para-quem-cumprir-servico-militarpode-virar-lei/
"Um projeto de lei (285/20) que tramita na Câmara dos Deputados quer fixar cota de 10% das vagas em cursos de
graduação de todas as instituições federais de educação superior do país para cidadãos que tenham cumprido o
serviço militar obrigatório integralmente.
A proposta, de autoria do deputado David Soares (DEM-SP), altera a Lei 12.711/12, que reserva metade das vagas
em universidades públicas para alunos de escolas públicas. “De acordo com o texto do PL, as instituições teriam o
prazo de um ano para se adaptar à regra.”

MEC prorroga prazo para instituições de ensino interessadas em ofertar cursos técnicos
17 de março de 2020
Fonte: https://revistaensinosuperior.com.br/mec-cursos-tecnicos/
Com o objetivo de ampliar o número de matriculados em cursos técnicos, o MEC está incentivando as instituições
de ensino superior a entrar no segmento. O governo abriu um programa de inscrições e prorrogou o prazo para as
instituições de ensino superior se candidatarem. Elas têm até 31 de março para apresentar suas propostas, que
serão analisadas em um prazo de 120 dias; os cursos deverão começar no segundo semestre de 2020.

MEC libera ensino a distância por 30 dias
18 de março de 2020
Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/mec-libera-ensino-a-distancia-por-30-dias/
O Ministério da Educação (MEC) anunciou que vai publicar portaria autorizando as escolas a substituir aulas
presenciais da educação básica pela modalidade a distância por 30 dias. A medida ainda pode ser prorrogada. A
alteração foi elaborada pelo Comitê Operativo de Emergência do ministério, criado para pensar alternativas de
contenção ao avanço do coronavírus em instituições de ensino. Ao menos 17 Estados já tiveram as aulas
suspensas.

Metade dos estudantes do mundo estão sem aulas, afirma Unesco
19 de março de 2020
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,metade-dos-estudantes-do-mundo-estao-sem-aulas-deacordo-com-a-unesco,70003237866
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) confirmou na manhã desta
quarta-feira, 18, que metade dos alunos de todo o mundo estão sem aulas devido à pandemia do novo
coronavírus.
De acordo com o órgão, 102 países tiveram o funcionamento de escolas e universidades totalmente suspensos,
enquanto outros 11 suspenderam parcialmente suas atividades. Ao todo, isso significa pelo menos 850 milhões
de alunos sem aulas.

MEC lança aplicativo para dar transparência a dados de escolas
20 de março
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/mec-lanca-aplicativo-para-dar-transparenciadados-de-escolas

O aplicativo Clique Escola foi lançado nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Educação (MEC) e vai agregar
informações educacionais e a dados financeiros de mais de 180 mil escolas públicas e privadas de educação
básica no país.
Segundo o MEC, o aplicativo terá informações como nota de cada escola no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) por ano, etapa de ensino e disciplina; média de alunos por turma e por etapa de ensino;
porcentagem de professores com curso superior por ano e etapa de ensino taxas de rendimento, aprovação,
reprovação e abandono, por etapa de ensino.

EAD ganha impulso com a suspensão das aulas
30 de março de 2020
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/ead-ganha-impulso-com-suspensao-das-aulas
O confinamento preventivo em casa, para não se infectar e não ajudar a propagar o novo coronavírus, criou um
ponto de inflexão na trajetória do ensino no Brasil. Em 18 de março, o Ministério da Educação publicou a Portaria
nº 343, que autoriza “em caráter excepcional” a substituição de aulas presenciais por aulas do modelo educação a
distânica (EAD) que utilizem tecnologia de informação e comunicação remota em cursos que estavam em
andamento.
Paralela a norma do MEC, governadores e prefeitos suspenderam as aulas para evitar o crescimento da covid-19
como já aconteceu na China, Coreia do Sul, Itália, Espanha e nos Estados Unidos.
As iniciativas públicas fizeram com que "diversas instituições adotassem a modalidade EAD [Educação a Distância]
literalmente do dia para a noite em cursos presenciais em andamento, inclusive no ensino médio”.
Universidades criam aplicativos para ajudar no combate ao coronavírus
30 de março de 2020
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/universidades-criam-aplicativos-para-ajudarno-combate-ao-coronavirus
Diversas universidades públicas brasileiras vêm se engajando em pesquisas para ajudar na prevenção e no
combate ao novo coronavírus. Para além de testes e fabricação de equipamentos de saúde, uma das áreas de
desenvolvimento tem sido a criação de aplicativos e sistemas de informática que auxiliam cidadãos nesse esforço.
Um pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo em São Carlos
criou o projeto CheckCorona. Por meio do WhatsApp, o programa disponibiliza um atendente automático
inteligente que fornece informações e orienta pacientes sobre os sintomas da covid-19, realizando uma espécie
de pré-triagem.

Iniciativa apoia estudantes de países de língua portuguesa no exterior
30 de março de 2020
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-da-tissen/iniciativa-apoia-estudantes-de-paises-de-linguaportuguesa-no-exterior/
Com o objetivo de apoiar estudantes de todos os países de língua portuguesa que estão no exterior, o site
Descomplica e uma organização portuguesa uniram esforços para oferecer produtos educacionais gratuitamente.
A iniciativa, associada ao Programa de Bolsas Nguzu 2020, tem como foco alunos brasileiros e de vários países
como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, que neste
momento estão no exterior.

Inep divulga regras do Enem 2020 e datas de inscrição; edição terá provas impressas e digitais
31 de março de 2020
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/03/31/inep-divulga-regras-do-enem-2020edicao-tera-provas-impressas-e-digitais.ghtml
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (31) as
regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Nesta edição, a prova será aplicada nas versões
impressa e digital.
China adia provas de acesso às universidades devido ao coronavírus

31 de março de 2020
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/31/china-adia-provas-de-acesso-as-universidadesdevido-ao-coronavirus.ghtml
A China anunciou nesta terça-feira (31) que as provas de acesso às universidades devem acontecer no início de
julho, um mês mais tarde que o previsto, devido à epidemia do novo coronavírus.
Quase 10 milhões de estudantes fazem anualmente o "gaokao", o exame de aceso às universidades.
Numericamente é a maior prova do mundo. Os candidatos com as melhores notas conseguem entrar nas
universidades de maior prestígio.
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