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Capes abre 25 mil vagas abertas para cursos virtuais gratuitos 
10 de junho de 2020 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-06/capes-abre-25-mil-vagas-abertas-para-cursos-
virtuais-gratuitos  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC), abriu 25 mil vagas para cursos gratuitos de 60 horas de duração de 

português, matemática e tecnologias da informação e comunicação em casa.  
Podem se inscrever estudantes de graduação, concluintes do ensino médio e alunos matriculados na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições vão até 26 de junho pela plataforma Avacapes. 
 

Governo revoga MP que permitia ao ministro da Educação escolha livre de reitores 
12 de junho de 2020 

Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/12/governo-revoga-mp-que-permitia-ao-ministro-da-educacao-
escolha-livre-de-reitores.ghtml  (TV Globo) 

O presidente Jair Bolsonaro revogou, nesta sexta-feira (12), a medida provisória que dava ao ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, o poder de nomear reitores por escolha própria para universidades 

federais durante a pandemia do coronavírus. 
A MP tinha sido editada na terça (9), e previa essa possibilidade na substituição de todos os reitores e 

pró-reitores cujos mandatos terminassem ao longo da pandemia. No processo regular, o MEC escolhe o 
dirigente a partir de uma lista tríplice, montada com os votos de alunos, professores e servidores. 

 
USP é a melhor universidade do Brasil em ranking internacional 

12 de junho de 2020  
Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/usp-e-a-melhor-universidade-do-brasil-em-ranking-

internacional/347879.html  
A Universidade de São Paulo (USP) segue como a melhor instituição de ensino superior do Brasil, 
segundo o QS Ranking 2021 divulgado nesta semana. No ranking mundial, ela aparece na 115ª 

posição. 
É a terceira vez consecutiva que a USP melhora sua colocação no ranking da QS, empresa de análise 
de ensino superior global. Em 2017, quando foi divulgado o ranking QS Ranking 2018, a universidade 

estava na 121ª posição. 
 

Ministro da Educação Abraham Weintraub participa de protesto sem máscara e causa 
aglomeração no DF 
14 de junho de 2020  

Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/14/ministro-da-educacao-abraham-weintraub-participa-de-
protesto-sem-mascara-e-causa-aglomeracao-no-df.ghtml  

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou neste domingo (14) de um ato de apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. 

Weintraub estava sem máscara, assim como a maior parte dos manifestantes. O ministro provocou 
aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas. 

 
Comissão da Câmara faz relatório com críticas à atuação do Ministério da Educação durante a 

pandemia 
17 de junho de 2020 
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Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/17/comissao-da-camara-faz-relatorio-com-criticas-a-
atuacao-do-ministerio-da-educacao-durante-a-pandemia.ghtml  (TV Globo) 

A Comissão Externa da Câmara destinada a acompanhar ações do Ministério da Educação (MEC) 
concluiu nesta terça-feira (16) relatório sobre a atuação da pasta durante a pandemia do coronavírus. O 

documento traz críticas à falta de liderança da pasta na orientação dos gestores nos estados e nos 
municípios e à ausência de diálogo em decisões tomadas pelo ministério no período. 

 
Por 9 a 1, STF rejeita pedido para tirar ministro Abraham Weintraub do inquérito das fake news 

17 de junho de 2020  
Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/17/stf-rejeita-pedido-para-tirar-ministro-abraham-weintraub-do-

inquerito-das-fake-news.ghtml  

Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um habeas corpus que tentava tirar o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. 

O pedido foi apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, e o habeas corpus foi levado a 
julgamento no plenário virtual do Supremo. Por este sistema, não há reunião presencial dos ministros, e 

os votos são registrados pelo sistema eletrônico. 
A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, Edson Fachin, que não chegou a analisar o mérito 

(conteúdo), e rejeitou o HC por questões processuais. Fachin reforçou que o atual entendimento do STF 
é no sentido de que não cabe HC para questionar decisão monocrática de integrante da Corte. 

 
MEC estende autorização de aulas a distância até o fim de 2020 em universidades federais e 

libera estágios práticos 
17 de junho de 2020 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/17/mec-estende-autorizacao-de-aulas-a-distancia-ate-o-fim-
de-2020-em-universidades-federais.ghtml  

O Ministério da Educação (MEC) estendeu a autorização de aulas a distância em universidades federais 
até 31 de dezembro de 2020, em substituição às aulas presenciais. A portaria foi publicada nesta 

quarta-feira (17) no "Diário Oficial da União". 
O documento também libera os estágios práticos, exceto de cursos de medicina, e não cita demais 

áreas da saúde. O Conselho Federal de Medicina (Confen) informou que irá recorrer à Justiça contra a 
portaria. 

A medida ocorre devido à suspensão de aulas presenciais em todo o país por causa da pandemia do 
coronavírus. 

 
Ministério da Educação revoga política de cotas para acesso à pós-graduação 

18 de junho de 2020 
Fonte: https://radioagencianacional.ebc.com.br/educacao/audio/2020-06/ministerio-da-educacao-revoga-politica-

de-cotas-para-acesso-pos-graduacao  

O Ministério da Educação, por meio da Portaria 545 de 16 de junho, revogou nesta quinta-feira (18) 
outra portaria, que garantia política de cotas em programas de pós-graduação. 

A portaria número 13, de maio de 2016, revogada hoje garantia às instituições de ensino superior, o 
estabelecimento de programas para a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência nos 

programas de mestrado, mestrado profissional e doutorado. 
 

Ensino a distância: 61% das redes municipais não preparam professores 
19 de junho de 2020 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-06/ensino-distancia-61-das-redes-municipais-nao-
preparam-professores  

Menos de 40% das redes de ensino municipais qualificaram ou estão dando formação aos seus 
professores para lecionar durante a pandemia de covid-19, com recursos de educação a distância, e 

61% das redes informam que não ofereceram qualquer treinamento. 
Apesar da falta de capacitação, 82% das redes municipais ouvidas têm alguma estratégia para aula ou 
oferta de conteúdos pedagógicos a distância durante a pandemia. No caso das redes estaduais, todas 
estão mantendo atividades não presenciais. A Base Nacional Comum Curricular é a principal referência 

(93%) para a elaboração dessas atividades. 
Os dados constam da pesquisa A Educação Não Pode Esperar, elaborada pelo Comitê Técnico da 

Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo centro de pesquisa Interdisciplinaridade e Evidências no 
Debate Educacional (Iede), com 26 tribunais de Contas do país. 
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19 de junho de 2020 
Fonte: https://radioagencianacional.ebc.com.br/educacao/audio/2020-06/no-df-escolas-da-educacao-infantil-

estimam-reducao-de-70-no-faturamento  
O Distrito Federal foi o primeiro lugar do Brasil a adotar medidas de isolamento. O decreto publicado 

pelo governador Ibaneis Rocha em meados de março e que determinou o fechamento das escolas foi o 
pontapé inicial para uma crise sem precedentes entre as instituições de educação infantil. 

A estimativa é de que esses estabelecimentos tenham perdido em torno de 70% do faturamento por 
causa da inadimplência e que cerca de 30% das matrículas de crianças de seis meses a 5 anos de 

idade tenham sido canceladas. 
Os dados são parte de um levantamento feito pelo Sinepe – sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino do Distrito Federal. 
 

Rio: Crivella anuncia retorno facultativo de escolas e creches particulares 
 26 de junho de 2020 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/26/rj-crivella-anuncia-retorno-facultativo-de-escolas-e-
creches-particulares.htm  

O prefeito de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou que as escolas e creches 
particulares poderão retomar as atividades, de forma facultativa, em julho. Segundo ele, a volta às aulas 

acontecerá a partir do dia 10 ou 15 do próximo mês e será voluntária para professores e alunos. A 
prefeitura disse que um acordo definitivo com o sindicato da categoria e donos de escolas deverá ser 

selado em reunião marcada para a próxima semana. 
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