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MEC modifica prazos para entrada de processos no sistema e-MEC 

 
CNE libera a pauta da reunião de julho  

 
Inep adia aplicação do Enade 2020 

 
MEC lança Protocolo de Biossegurança para o retorno às aulas 

 
Capacitação dos profissionais para o retorno das atividades presenciais nas escolas de educação 

básica e superior foi tema de evento promovido pelo IPAE e pesquisa mostra que os professores não 
estão capacitados 

 
Plenário da Câmara dos Deputados retoma votação de Medida Provisória que suspende quantidade 

mínima de dias letivos 
 

Ranking das melhores universidades da América Latina aponta a PUC do Chile como a melhor 
instituição, mas tem sete brasileiras entre as dez tops. Entre elas, USP e Unicamp, 2ª e 3ª colocadas, 

respectivamente 
 

Escolas em diversas cidades voltam a ter atividades presenciais e Manaus registra já 70% da rede 
particular com aulas 

 
MEC descredencia instituição de ensino superior por insustentabilidade financeira da mantenedora  

 
MEC cria comitê para monitorar políticas de educação a distância nas escolas técnicas  

 
Estudo técnico sobre regulação da educação superior em nova versão é lançado pelo Instituto de 

Pesquisas e Administração da Educação e disponibilizado para as universidades, centros universitários 
e faculdades 

 
Orientações do Conselho Nacional de Educação sobre o funcionamento das instituições, reunião de 

julho de 2020  
 

Programa Universidade para Todos – Disponibilização de 167 mil vagas em 1.061 IES  
 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 - 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital) 

 
Orientações para organizar retorno às aulas presenciais é lançado pelo Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas Gerais 
 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino realiza reunião de seu Conselho de 
Representantes onde são destacados relatos dos projetos que tramitam no Congresso Nacional 

 

https://youtu.be/YdbHNPUxQD0


Educação a distância sem obrigatoriedade de momentos presenciais é tema de Orientação Jurídico-
Educacional elaborada pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 
OCDE define aplicação do Pisa para 2022 

 
Projeto de lei que permite os certificados recebíveis em educação permanece em análise na Câmara 

dos Deputados com pedido de urgência 
 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação prossegue realizando suas reuniões virtuais e 
analisa processos em todas as áreas 

 
Câmara dos Deputados aprova Proposta de Emenda Constitucional que estabelece normas para 

ampliação de 10 para 26% da verba federal da educação básica 
 

Atendimento Educacional Especializado é tema de orientação jurídico educacional editado pelo IPAE 
 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio de uma rede social o professor e pastor evangélico 
Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Logo após o anúncio de Bolsonaro, a nomeação foi 

publicada em uma edição extra do "Diário Oficial da União". 
 

Ribeiro será o quarto ministro a comandar a pasta em um ano e meio de governo Bolsonaro. 
 

Posse de novos conselheiros do CNE ainda não aconteceu  
 

  



EXPEDIENTE 
 

Educação em Foco 

 

Publicação mensal do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

Exemplares arquivados na Biblioteca Nacional de acordo com Lei nº 10.944, de 14 de dezembro de 2004 (Lei do Depósito Legal). 

 

ISSN (International Standard Serial Number) nº 0103-0949 conforme registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - IBICT (Centro Brasileiro do ISSN), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 
Editora do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação cadastrada no ISBN (International Standard Book Number) sob o 

nº 85927 conforme registro na Biblioteca Nacional. 

 

Reprodução permitida by Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

Editor Responsável - João Roberto Moreira Alves 

 

Edição e Administração 

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

Av. Rio Branco 156 - Conj 1926 / 2307 - CEP 20040-901 - Rio de Janeiro - Brasil 

 

http:// www.ipae.com.br - e-mail: ipae@ipae.com.br 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Educação em Foco 

 
Nº 1 (1987) - Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, 1980 - N.1: 29.5 cm – Mensal 

 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. 

 

ISSN - 0103-0949 

 

 

 


