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A edição número 271 da Educação em Foco destaca os principais fatos, notícias e decisões na educação no Brasil 
e no mundo no mês de abril de 2020. 

 
- Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda é lançado pelo Governo Federal. 

 
- Projetos de lei obrigando que as escolas reduzam o preço das mensalidades são apresentados no âmbito 

federal, estadual e municipal. Alguns começaram a ser votados, mas tiveram poucos avanços. 
 

- Débitos federais de instituições de ensino poderão ser negociados. 
 

- Escolas do Distrito Federal iniciam o retorno às atividades no dia 18 de maio. 
 

- Conselho Nacional de Educação realiza reunião virtual e aprova diretrizes para reorganização do calendário 
escolar. 

 
- Conselho Nacional de Educação abre consulta pública sobre parecer que trata da reorganização dos calendários 

escolares. 
 

- Conselho Nacional de Educação editará resolução disciplinando aspectos das mudanças decorrentes Medida 
Provisória 934. 

 
- Pareceres da reunião de fevereiro do CNE são liberados. 

 
- CNE publica súmula de pareceres aprovados em março. 

 
- MEC prorroga prazo para aditamentos do FIES. 

 
- INEP suspende todas as visitas programadas até final de abril. 

 
- Ministério da Educação prossegue aplicando penalidade em instituições de ensino superior. 

 
- MEC altera regras para a colação de grau em cursos da área da saúde. 

 
- Nova Secretária de Educação Básica do MEC é nomeada. 

 
- MEC prorroga prazo para que escolas usem aulas por meio digitais.  

 
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica institui a Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. 
 

- Calendário sobre cursos de mestrado e doutorado é alterado pela CAPES. 

https://youtu.be/6jNk8tLQaCc


 
- Censo do Ensino Superior tem novo calendário.  

 
- Programa Conta pra Mim é lançado pelo MEC. 

 
- CONFENEN e outras entidades realizam reuniões virtuais. No caso da CONFENEN, destaque para reunião virtual 

de seu Conselho de Representantes. 
 

- Um dos temas foi a análise dos cenários políticos dos projetos de lei que objetivam redução do valor das 
mensalidades escolares. 

 
- Instituto de Pesquisas e Administração da Educação elabora orientação com sugestões de procedimentos 

econômicos, educacionais, trabalhistas e tributários. 
 

- IPAE lança projeto de criação de “Núcleo de Inovação de Sistemas Gerenciais e de Aprendizagem”. 
 

- Estudo mostra a possibilidade de IES pedirem credenciamento provisório para educação a distância. Um estudo 
realizado pelo IPAE mostra que as IES que possuem processos de credenciamento para educação a distância 

poderão fazer pedidos de credenciamento provisório ao Ministério da Educação. As primeiras IES assessoradas 
pelo Instituto já formularam os seus pedidos. 

 
- Brasil conta com um pequeno número de escolas credenciadas para educação a distância. 

 
- IPAE disponibiliza Guia Prático para EAD. Versão de um Guia Prático para Desenvolvimento de Projetos de EAD. 

 
- Índices de inadimplência aumenta com a COVID-19. 

 
- Reinicio das atividades presenciais nas escolas deverá ocorrer gradualmente a partir de maio. 

 
- Portugal resolve suspender o ano letivo. 

 
- Escolas de alguns países retomam as aulas. Um estudo apresentado pelo Banco Mundial mostrou que A maior 

parte está em países pouco afetados na Europa. 
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