
Clipping da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 1413-2648 

 
Ano 31 - n° 1077 - maio de 2020 

 

 
https://youtu.be/wWIec3SmtCM  

 
 

- Mudanças no Saeb começam em 2021 e regras para cálculo da nota para ingresso no ensino 
superior ainda serão definidas - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/13/mudancas-no-saeb-comecam-em-2021-e-
regras-para-calculo-da-nota-para-ingresso-no-ensino-superior-ainda-serao-definidas.ghtml  

13 de maio de 2020 
 

- Senado aprova projeto que suspende a cobrança do Fies - 
Fonte: https://noticias.r7.com/educacao/senado-aprova-projeto-que-suspende-a-cobranca-do-fies-

13052020 
13 de maio de 2020 

 
- Mais de 100 mil estudantes se cadastraram para ajudar no combate ao coronavírus - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/19/mais-de-100-mil-estudantes-se-cadastraram-
para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus.ghtml  

19 de maio de 2020  
 

- Coreia do Sul reabre parte das escolas sob rigorosas medidas de segurança sanitária - 
Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/20/coreia-do-sul-reabre-escolas-sob-rigorosas-

medidas-de-seguranca-sanitaria.ghtml  
20 de maio de 2020  

 
- Mapa mostra que acesso a ensino superior tem proporção desigual de pretos, pardos e classes 

baixas - 
Fonte: https://radioagencianacional.ebc.com.br/educacao/audio/2020-05/mapa-mostra-que-acesso-

ensino-superior-tem-proporcao-desigual-de-pretos  
21 de maio de 2020 

 
- Filipinas tem 'ciberformatura', e alunos recebem diplomas via robôs - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/22/filipinas-tem-ciberformatura-e-alunos-recebem-
diplomas-via-robos.ghtml  

22 de maio de 2020  
 

- Estudantes podem ter acesso gratuito a aplicações de ensino a distância - 
Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/estudantes-podem-ter-acesso-gratuito-

a-aplicacoes-de-ensino-a-distancia  
25 de maio de 2020  

 
- Inadimplência do ensino superior privado em abril é 72% maior do que no mesmo mês do ano 

passado, aponta levantamento - 
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/25/inadimplencia-do-ensino-superior-privado-em-

abril-de-2020-e-72percent-maior-que-no-mesmo-mes-do-ano-passado-aponta-levantamento.ghtml  
25 de maio de 2020  
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- Sisu oferecerá vagas para cursos na modalidade EaD - 
Fonte: https://radioagencianacional.ebc.com.br/educacao/audio/2020-05/sisu-oferecera-vagas-para-

cursos-na-modalidade-ead  
26 de maio de 2020 

 
- 30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet; veja números que mostram 

dificuldades no ensino à distância - 
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-nao-

acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-distancia.ghtml  
26 de maio de 2020 

 
- Projeto de lei do Future-se é encaminhado ao Congresso Nacional - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/27/projeto-de-lei-do-future-se-e-encaminhado-ao-
congresso-nacional.ghtml  

27 de maio de 2020  
 

- Congresso prorroga validade da MP que flexibiliza calendário escolar - 
Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/28/congresso-prorroga-validade-da-mp-

que-flexibiliza-calendario-escolar  
28 de maio de 2020  

 
- Secretários alertam para necessidade de recursos para educação - 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-05/secretarios-alertam-para-
necessidade-de-recursos-para-educacao  

29 de maio de 2020  
 

- Projetos legalizam ensino a distância na educação básica em caráter excepcional - 
Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/665906-projetos-legalizam-ensino-a-distancia-na-educacao-

basica-em-carater-excepcional/  
31 de maio de 2020  
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