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A edição número 270 da Educação em Foco destaca os principais fatos, notícias e decisões na educação no Brasil
e no mundo no mês de março de 2020.
- COVID-19 exige medidas preventivas pela sociedade e traz consequências diretas para as escolas de educação
básica e superior.
- O crescimento da pandemia provocado pelo Corona Vírus ocorre em todo o mundo com consequências no Brasil
que, infelizmente, não estará livre do COVID-19.
- A recomendação é de adoção de medidas preventivas e de observância às orientações das autoridades
sanitárias do País.
- IPAE recomenda prudência por parte das instituições na utilização de educação a distância como substituta da
educação presencial.
- IPAE emite orientação às escolas quanto ao enfrentamento da Pandemia. Foi criado um Plantão Educacional que
permanece à disposição dos dirigentes educacionais para os assuntos que surgem no cotidiano.
- IPAE cria novos canais de comunicação com seus clientes
- Escolas particulares brasileiras definem posicionamento sobre medidas decorrentes da COVID 19. As ações
foram definidas em reunião da CONFENEN, em Brasília. A entidade divulgou em seu site documento com esse
direcionamento.
- Medida Provisória Nº 927 define mudanças na legislação trabalhista e traz reflexos para as escolas de todos os
níveis e modalidades. A mesma permite uma série de medidas que precisam ser analisadas, com cautela, à luz,
inclusive, das Convenções Coletivas de Trabalho e das normas internas definidas pelas mantenedoras.
- Alunos matriculados nos cursos acima passaram a ter a possibilidade de realizar estágio curricular obrigatório
em unidades de básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades.
- Conselhos Estaduais de Educação iniciam regulamentação quanto à procedimentos que as escolas de educação
básica devam adotar para prosseguimento das atividades com os alunos. Alguns já editaram Deliberações com
normas a serem seguidas pelas escolas de educação infantil, fundamental e media objetivando a adoção de
procedimentos que permitam o prosseguimento das atividades com os alunos.
- Projetos de lei são apresentados em alguns Estados para reduzir o valor das mensalidades.
- MEC prorroga prazo para que instituições privadas de ensino superior peçam autorização para a oferta de cursos
técnicos de nível médio

- MEC e FNDE autorizam distribuição de mais de três milhões de kits escolares
- MEC volta a aplicar medidas punitivas contra instituições de ensino superior. Algumas delas mesmo depois da
pandemia.
- INEP institui Comissões Assessoras de Área para realização de atividades referentes ao Enade de 2020
- MEC autoriza o uso de educação a distância em substituição às aulas presenciais
O Ministro da Educação editou a Portaria nº 343. O texto autoriza a substituição das aulas presenciais por aulas
em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
- MEC define a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia. O Ministério da
Educação editou a Portaria nº 356 dispondo sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate
à pandemia do COVID 19. As medidas aplicam-se aos alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do
curso de medicina, e do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia do sistema federal de
ensino.
- Novo calendário para entrada de processos regulatórios para o ensino superior é fixado pelo MEC. O Ministério
da Educação editou um novo calendário para entrada de processos regulatórios no órgão.
- Ministério da Educação prorroga prazo para que instituições formulem pedido para implantação de cursos
técnicos de nível médio. O prazo foi ampliado por 30 dias, para que as instituições de ensino superior possam
pedir autorização para implantação de cursos técnicos de nível médio.
- Conselho Nacional de Educação encerra sua sessão de março com poucos pareceres relatados.
- O Conselho Nacional de Educação disponibilizou a súmula de pareceres aprovados nas sessões de janeiro e
fevereiro de 2020.
- Conselho Nacional de Educação elabora orientação sobre o COVID-19. O Conselho Nacional de Educação
elaborou um conjunto de respostas para questões mais comuns que estão ocorrendo em função do COVID-19.
São 10 itens inseridos na pagina eletrônica do Ministério da Educação. As mesmas esclarecem as questões mais
frequentes.
- Comissão de Educação da Câmara dos Deputados continua sem atividades.
- Senado Federal realiza sessão ordinária e delibera sobre projetos de lei de incentivo ao desporto escolar e
modificação da lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
- Congresso Nacional mantêm veto feito pelo Presidente da República e somente instituições públicas poderão
fazer o exame de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior.
- Comissão Mista da Reforma Tributaria iniciou seus trabalhos e entidades educacionais se mobilizam para evitar
aumento da carga tributária sobre o setor.
- Senado Federal analisa projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de
Psicopedagogia.
- Câmara dos Deputados continua sem realizar sessões da Comissão de Educação.
- CAPES realizará workshop para orientar desenvolvimento de Plano Estratégico para a Internacionalização.
- Coronavírus suspende aulas em vários países.
- China retoma as aulas após o COVID-19. A retomada começou na metade de março, de maneira gradual.

- Evento virtual sobre “integração do ensino médio com o superior” é transferido para 20 de maio
O próximo evento será no dia 22 de abril e abordará “Geração de novos negócios educacionais”.
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