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- Medidas de flexibilização e retorno às atividades educacionais se tornam prioridades para as escolas e 
famílias. Com as devidas medidas de segurança na tentativa de não aumentar a propagação da 

pandemia. Há expectativa de volta de algumas escolas já em junho. 
 

- Ministério da Educação edita atos com medidas punitivas à instituições de ensino superior. Mesmo 
nesse momento tão difícil, algumas instituições foram punidas. 

 
- Conselho Nacional de Educação disponibiliza texto final do Parecer que versa sobre a reorganização 

do calendário escolar das escolas e súmulas de pareceres aprovados em março.  
 

- Medida Provisória 934, que versa sobre as normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 
básica e superior recebe 229 emendas. Matéria está em análise no Congresso Nacional. 

 
- Processo de escolha de novos membros do Conselho Nacional de Educação se iniciará em breve. 
Metade dos conselheiros terá seus mandatos terminados em junho. Nos bastidores já se cresce a 

expectativa pela próxima formação do CNE. Entidades apresentarão listas tríplices para a nova 
composição. 

 
- Projetos para reduzir as mensalidades já passam de 120. Projetos Municipais, Estaduais e até 

Federais, em Brasília. Confenen está acompanhando o andamento e pronta para agir em caso de 
aprovação e transformação de leis. 

 
- Pesquisa mostra que 78% das instituições de ensino superior estão utilizando ambientes virtuais de 

aprendizagem. Número significativo nas IES. Na Educação Básica as dificuldades são maiores. 
 

- Calendário anual de ingresso de processos de ensino superior é novamente alterado. Janela de 
processos acontece a partir de junho. 

 
- MEC prorroga o prazo para uso de tecnologias em substituição a aulas presenciais no ensino superior. 

Prazos vão sendo adaptados de acordo com o combate ao novo coronavírus.  
 

- Estratégias para retorno às aulas presenciais são definidas em todo o mundo. Um dos destaques é a 
estratégia adotada na França, que definiu um protocolo de 60 páginas com medidas que deverão ser 

adotadas no retorno.  
 

- Supremo Tribunal Federal analisará ações contra leis que exigem concessão de desconto nos 
serviços educacionais. Já há um questionamento por parte da Confenen sobre o tema. A tendência é 

que o STF trace uma linha nacional para essa questão. 
 

- IPAE elabora orientações  para as práticas recomendadas pelas instituições no momento da volta às 
aulas. 
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- MEC define instituições que poderão indicar candidatos ao Conselho Nacional de Educação. Elas 
enviarão listas tríplices ao Governo Federal. Muitos dos atuais conselheiros foram nomeados pelos dois 

presidentes anteriores, Dilma e Temer. A Casa Civil receberá a lista dos indicados e dará 
prosseguimento ao processo de composição do CNE. 
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