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A edição número 269 do Educação em Foco destaca os principais fatos, notícias e decisões na educação no Brasil 
e no mundo no mês de fevereiro de 2020. 

 
Início das aulas na maioria das escolas brasileiras 

 
Ministério da Educação divulga calendário de entrada de processos de instituições de ensino superior 

 
MEC disponibiliza resultado dos selecionados para o Programa Universidade para Todos 

 
Ministério da Educação retoma o processo de descredenciamento de instituições de ensino superior 

 
Ministério da Educação aumenta o rigor na análise dos processos de concessão de certificados de entidades 

beneficentes e de assistência social 
 

Novas medidas punitivas em instituições de ensino superior são aplicadas pela Secretaria de Regulação e 
Supervisão do MEC 

 
A reformulação da CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) 

 
Censo do Ensino Médio mostra que 40% dos docentes não tem formação adequada 

 
Brasil tem 1,4 milhão de professores graduados com licenciatura 

 
Matrículas na Educação Infantil crescem 12,6% 

 
CNE – Divulgação dos processos relatados no mês 

 
Conselho Nacional de Educação delibera sobre mais de 50 processos em sua reunião de fevereiro 

 
Conselho Nacional de Educação libera súmula complementar dos pareceres aprovados em dezembro e republica 

Resolução 2, de 2019, que estabelece as diretrizes para formação de professores da educação básica 
 

Congresso Nacional – início do ano legislativo 
 

Medida Provisória da carteira de identidade estudantil digital perde a validade e impede que MEC emita o 
documento 

 
Congresso Nacional recebe mensagem do Presidente da República mencionando a necessidade de retomada das 

políticas públicas para a educação 
 

Senado Federal inicia as sessões da Comissão de Educação e resolve convidar o Ministro para expor sobre o ENEM 

https://youtu.be/JNmrAP02Zxg


 
Parlamentares requerem ao Supremo Tribunal Federal o impedimento do Ministro da Educação 

 
Proposta de Emenda Constitucional do FUNDEB deverá aumentar de 10 para 20% a participação da União nos 

repasses para os Estados e Municípios 
 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação comemora seus 47 de fundação 
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