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Conselho Nacional de Educação divulga súmula suplementar de pareceres aprovados em abril 
 
MEC edita portaria prorrogando a suspensão de aulas presenciais ou substituição por atividades não 
presenciais  nos  cursos de educação profissional técnica de nível médio 
 
Medidas judiciais para sustar efeito de leis estaduais que interferem na economia das escolas são 
ajuizadas pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino  
 
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido do Ministro da Educação e imprensa registra a provável 
demissão do Ministro da Educação 
 
Ministério da Educação libera relação dos indicados para preenchimento das vagas nas Câmaras de 
Educação Básica e de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
 
Diretrizes para autorização de funcionamento e para a avaliação de permanência de Polos de Educação 
a Distância (polo EaD) para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu. 
 
Medidas punitivas contra instituições de ensino superior tem vem sendo editadas sucessivamente pelo 
Ministério da Educação 
 
Credenciamento para educação a distância é a única alternativa de expansão de alunos nos cursos de 
graduação e pós-graduação lato sensu 
 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da 
pandemia do coronavírus 
 
UNESCO elabora estudos sobre as novas diretrizes para a reabertura segura das escolas 
 
Confenen prossegue com as ações diretas de inconstitucionalidade contra leis que exigem redução do 
valor dos serviços educacionais 
 
Ministro da Educação deixa o MEC e abandona o Brasil após uma lastimável gestão. Página oficial do 
órgão destaca um “grande legado” 
 
Súmula de parecer sobre reorganização do calendário escolar é publicada 
 
Associação Brasileira de Educação a Distância comemora 25 anos e define nova data de seu 
congresso  
 
Parlamento de Portugal rejeita projeto de redução do numero de alunos por turma 
 
Retorno às aulas presenciais e a necessidade de consenso com escolas e profissionais da educação 
Parecer referencial sobre credenciamento de Instituição de Ensino Superior é disponibilizado pela 
Consultoria Jurídica do MEC 
 
FIES tem novas regras para o aditamento de renovação semestral dos contratos do bem como para as 
transferências de curso ou instituição  
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