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A edição número 268 do Educação em Foco destaca os principais fatos, notícias e decisões na educação no 
Brasil e no mundo no mês de janeiro de 2020. 

O primeiro mês deste ano marcou um momento de inovação na Comunicação do IPAE. A partir desta fase, 
nossas publicações passaram a ser veiculadas em vídeo e gratuitamente. 

O Jornal da Educação, que serve de base para a elaboração do Educação em Foco, foi apresentado em vídeos, 
que estão disponíveis em nossa TV Virtual da Educação. 

Um dos primeiros destaques dá conta da expansão da educação a distancia no Brasil. Ainda nos primeiros dias 
de 2020, o MEC passou por algumas mudanças em sua estrutura. 

Novas resoluções alteraram diversos pontos do Fies. 

Uma medida provisória modificou critério de escolha dos dirigentes das instituições federais. 

O MEC quebrou a tradição e não divulgou o calendário de entrada dos processos do ensino superior. 

Levantamento mostrou que o Ministério da Educação editou durante 2019 mais de cinco mil portarias. 

O Conselho Nacional de Educação realizou sua primeira reunião do ano e divulgou súmulas de pareceres 
aprovados em novembro e dezembro. 

A Capes tem novo presidente. 

Falhas na correção do Enem geraram transtornos aos alunos. 

ABED confirmou Fortaleza como sede do Congresso de Educação a Distância. 
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