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https://youtu.be/JZs0-7qsGP0  
 
 

Normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das 
medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020 - Medida Provisória nº 934 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm  

 
Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm  

 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda – Medida Provisória 936 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm  
 

Conselho Nacional de Educação – reunião de abril de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=144661-pt04-

2020&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  
 

CNE - Reorganização dos Calendários Escolares e a realização de atividades pedagógicas não 
presenciais durante o período de Pandemia da COVID-19 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE - orientação às escolas sobre procedimentos 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=142021-nota-de-
esclarecimento-covid-19&category_slug=fevereiro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE - questões mais comuns em função do COVID-19 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=87161:conselho-nacional-de-
educacao-esclarece-principais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-

coronavirus&catid=12  
 

CNE - Súmula de pareceres aprovados na reunião de março de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=144271-sum003-

20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  
 

CNE - Súmula complementar de pareceres aprovados na reunião de março de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145111-sum003-20-

complementar&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Guia Prático para Desenvolvimento de Projetos de EAD 
http://www.ipae.com.br/Guia_de_Projetos_para_EAD.pdf 
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Cronograma do Censo da Educação Superior 2019 – prorrogação de prazo 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-319-de-23-de-abril-de-2020-253758716  

 
CAPES - calendário de atividades da de Avaliação para o ano de 2020 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-49-de-20-de-marco-de-2020-253340035  
 

FIES - Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSAs) 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-255-de-17-de-abril-de-2020-253136360  

 
Substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 

do Novo Coronavírus - COVID-19 – prorrogação de prazo 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-395-de-15-de-abril-de-2020-252725131  

 
CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 
(BNC-Formação) – Resolução nº 2, de 2019 – Republicão  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-20-de-dezembro-de-2019-*-252499504  
 

FIES - Aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento simplificados e não 
simplificados do 1º semestre de 2020 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-240-de-13-de-abril-de-2020-252342542  
 

Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738  

 
Antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus - 
Covid-19 – Medida Provisória 374 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-374-de-3-de-abril-de-2020-251289249  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-383-de-9-de-abril-de-2020-252085696  
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