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- Semestre letivo começando praticamente agora, no mês de agosto, devido aos problemas
causados pela pandemia da COVID-19. O IPAE também vem retomando, tomando todas as
medidas de segurança sanitária.
- Instituições privadas podem solicitar autorização para cursos técnicos, diretamente com o
Governo Federal, sem passar por trâmites estaduais.
- Conselho Nacional de Educação empossa novos conselheiros durante sua reunião ordinária e
terá que deliberar sobre parte de parecer que prevê as atividades educacionais.
- Conselho Estadual de São Paulo é pioneiro na implantação do novo currículo do ensino
médio. A regulamentação é nacional e os estados devem começar a tomar essas medidas a
partir de 2021.
- Projeto de lei federal que prevê desconto de valores de serviços educacionais é analisado
pelo Senado Federal. As entidades educacionais seguem acompanhando o assunto.
- Nova Portaria do MEC dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de
nível médio nas instituições do sistema federal de ensino.
- Nações Unidas alertam para "catástrofe geracional" devido ao fechamento das escolas, que
afeta um bilhão de estudantes em 160 países.
- Bolívia encerra o ano letivo devido à falta de condições tecnológicas.
- Ministério da Saúde lança o Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde.
- Supremo Tribunal Federal decide que Procon não pode multar escola por não conceder
desconto na epidemia.
- CNE libera relação dos processos aprovados na reunião de agosto. A maioria é de pareceres
de rotina, nada de muita relevância.
- Decisão judicial desobriga as instituições de ensino superior a apresentar prova de
regularidade fiscal em processos que tramitam no Ministério da Educação.
- Reabertura de escolas contaminou 97 mil crianças por covid-19 nos Estados Unidos.

- STF reconhece tempo de cursos de pós-graduação como atividade jurídica no âmbito do
Ministério Público.
- Lei sobre as normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência, já aprovada no
Congresso Nacional, aguarda sanção do Presidente da Republica.
- Prorrogação do prazo para implantação de instituições credenciadas e de cursos autorizados,
em razão das circunstâncias restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19 é admitido pelo
CNE.
- Exame Nacional de Ensino Médio terá 47 mil participantes com atendimento especializado.
- Parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação são publicados através de Portaria
Interministerial.
- Analfabetismo cai, mas Brasil ainda tem 11 milhões sem ler e escrever.
- Universidades europeias recebem inscrições de estudantes brasileiros para ano letivo
2020/21 prevendo inicio através de educação a distância.
- Fórum Português de Administração Educacional expande suas áreas de atuação e
estabelece parcerias com entidades estrangeiras.
- MEC divulga solução para fornecimento de acesso à internet a alunos de baixa renda.
- Congresso derruba veto de Bolsonaro ao uso obrigatório de máscaras em lojas e escolas.
- MEC define novo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Professor
Danilo Ribeiro foi o escolhido.
- UNESCO lança estudos sobre a educação com ênfase nas consequências adversas do
fechamento de escolas.
- Congresso promulga emenda que torna FUNDEB permanente e aumenta repasses da União
para as Estados, Distrito Federal e Municípios.
- Abertura de prazo para recredenciamento de instituições de ensino superior permite a
ampliação dos credenciamentos para educação a distância.
- Conselho Nacional de Educação disponibiliza a relação completa dos seus membros e define
sua reunião ordinária de 31 de agosto a 3 de setembro.
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