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Proposta isenta contribuição patronal de faculdade com curso presencial 
1 de setembro de 2020 

Fonte: https://www.moneytimes.com.br/proposta-isenta-contribuicao-patronal-de-faculdade-com-curso-
presencial 

O Projeto de Lei 3964/20 isenta instituições de ensino superior com aulas presenciais de recolher a 
contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento.  

A isenção vale na proporção do número de bolsas concedidas nos últimos cinco anos pelo Programa 
Universidade para Todos (Prouni) em relação ao total de alunos. Além disso, a instituição deverá 

manter os financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
 

Maior parte do repasse federal para o Fundeb dependerá de crédito extra em 2021 
Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/688766-maior-parte-do-repasse-federal-para-o-fundeb-dependera-de-

credito-extra-em-2021 

A maior parte da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) dependerá em 2021 da aprovação de 

crédito suplementar pela maioria absoluta do Congresso Nacional. O Fundeb foi tornado permanente 
com a promulgação da Emenda Constitucional 108, na semana passada. 

 
Comissão Externa Debate Experiência Internacional De Retorno Às Aulas Presenciais 

9 de setembro de 2020  
Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/690407-comissao-externa-debate-experiencia-internacional-de-retorno-

as-aulas-presenciais/ 
A comissão externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à pandemia 

de Covid-19 no Brasil debateu as experiências internacionais no retorno às aulas presenciais pós-
pandemia. 

No Brasil, alguns estados já permitiram a volta das aulas presenciais, entre eles, Amazonas, Pará, Rio 
Grande do Sul e Pernambuco. 

 
Cerca de 140 mil vagas Não Preenchidas do Fies e Prouni serão disponibilizadas 

10 de setembro de 2020  
Fonte: http://www.crub.org.br/blog/cerca-de-140-mil-vagas-nao-preenchidas-do-fies-e-prouni-serao-

disponibilizadas/ 

Cerca de 140 mil vagas não preenchidas do Fies e Prouni serão disponibilizadas. O ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, disse que o MEC (Ministério da Educação) vai abrir processo seletivo para o 
preenchimento de 90 mil vagas remanescente do Prouni (Programa Universidade para Todos) e 50 mil 

do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). 
 

Senado Aprova Auxílio a Escolas Privadas da Educação Básica; Projeto vai à Câmara 
10 de setembro de 2020 

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/09/senado-aprova-projeto-de-auxilio-a-escolas-
privadas-da-educacao-basica-texto-vai-a-camara  

Em sessão remota nesta quarta-feira (9), por 75 votos favoráveis e um voto contrário, o Senado 
aprovou o projeto de lei complementar que cria o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de 
Ensino da Educação Básica (Pronaieeb), com o objetivo de prestar auxílio financeiro às escolas 

privadas afetadas pela pandemia de covid-19. O PLP 195/2020, do senador Jorginho Mello (PL-SC), foi 
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relatado pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), que acatou e apresentou emendas, e agora segue 
para a Câmara dos Deputados. 

 
Especialistas da UFRJ desaconselham volta às aulas no Rio 

11 de setembro de 2020 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-09/especialistas-da-ufrj-desaconselham-volta-aulas-

no-rio  
Especialistas do Grupo Técnico Multidisciplinar para o Enfrentamento da Covid-19, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desaconselharam a volta às aulas presenciais nas escolas do 
município do Rio de Janeiro. Os pesquisadores se posicionaram nesta quinta-feira (10), em uma nota 
técnica de duas páginas, apontando os motivos para discordarem do retorno do ensino presencial na 

capital do estado. 
 

Educação libera r$ 525 milhões para ‘possível retorno às aulas’ na pandemia 
18 de setembro de 2020 

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/17/educacao-libera-r-525-milhoes-para-possivel-retorno-as-
aulas-na-pandemia  

O Ministério da Educação vai liberar R$ 525 milhões para que escolas de alfabetização e educação 
básica se preparem para uma eventual retomada das aulas durante a pandemia de coronavírus. O 
anúncio foi feito pelo titular da pasta, Milton Ribeiro, que participou de audiência pública remota da 

comissão mista que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento da covid-19. 
 

ANDIFES prevê que novos cortes do orçamento podem parar federais 
21 de setembro de 2020 

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/ensino-superior/2020/09/4876347-andifes-preve-que-
universidades-pararam-com-novo-corte-do-orcamento.html  

Em coletiva, na tarde da sexta-feira (18), representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) comentaram a nomeação de reitores das 

universidades federais que contrariam a escolha popular e a redução no orçamento de 2021. No 
encontro, foi ressaltada a importância do respeito à autonomia das universidades na escolha dos 

reitores e levantada a possibilidade de algumas universidades terem o funcionamento comprometido em 
razão da diminuição de verbas no próximo ano. 

 
Volta às aulas e acesso à web não são temas do MEC, diz Ministro 

24 de setembro de 2020  
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,voltas-as-aulas-no-pais-e-acesso-a-web-nao-sao-temas-do-mec-diz-

ministro,70003450120  

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reconhece que a pandemia do novo coronavírus acentuou a 
desigualdade educacional no País. “Não é um problema do MEC, mas um problema do Brasil”, afirmou 

em entrevista ao Estadão. Ribeiro acredita que não faz parte das atribuições do ministério resolver a 
falta de acesso à internet de alunos que não conseguem acompanhar aulas online ou se envolver na 

reabertura de escolas. 
 

Ministro da Educação pode ser investigado por homofobia 
24 de setembro de 2020 

Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/ministro-da-educacao-pode-ser-investigado-por-homofobia 

Parlamentares e especialistas reagiram nesta quinta-feira, 24, à entrevista do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, ao Estadão, em que ele exime a pasta de responsabilidades sobre a volta às aulas no 
País e atribui a homossexualidade de jovens a "famílias desajustadas". O senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) disse que irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro seja investigado por 
homofobia. O deputado David Miranda (PSOL-RJ) pretende acionar o Ministério Público Federal pelo 

mesmo motivo. 
 

Município do Rio poderá autorizar retorno das aulas presenciais na rede privada 
30 de setembro de 2020  

Fonte: http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7602572  

A partir desta quinta-feira (1/10), o Município do Rio de Janeiro poderá autorizar, com a adoção de 
todos os cuidados de saúde e sanitários necessários, o retorno às aulas presenciais nas escolas da 

rede privada. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Por unanimidade,  a 
Câmara concluiu, na tarde desta quarta-feira (30/9), que a liminar que impedia a abertura já cumpriu os 

seus objetivos.  
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