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https://youtu.be/t97dEOu9-Vo  
 
 

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de maio de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145521-pt05-

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

CNE- processo de renovação dos membros  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888  

 
CNE - Súmula de pareceres aprovados na reunião de abril de 2020 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146041-sum004-
20&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE – Sumula do parecer 5 de 2020 que 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=145121-sum004-20-

parecer-cp-5-2020&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Retorno às aulas presenciais - estudos 
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/433.pdf?1194110764  

 
Redução do valor dos serviços educacionais - Pressão do Ministério Público,  órgãos de defesa do 

consumidor e assembleias legislativas 
Lei que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9870.htm  
Nota técnica 13, de 25 de março de 2020 

file:///C:/Users/Presidente%20IPAE/Downloads/NotaTcnica142020.pdf  
 

Nota técnica 24, de 13 de abril de 2020 
file:///C:/Users/Presidente%20IPAE/Downloads/NotaTcnica242020.pdf  

 
Calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 

2020 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-208-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078548  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-75-de-27-de-marco-de-2020-250193598  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-135-de-5-de-maio-de-2020-256098077  
 

Programa Universidade para Todos - normas para a adesão e emissão de títulos para o segundo 
semestre de 2020 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-34-de-19-de-maio-de-2020-programa-universidade-para-todos-
prouni-processo-seletivo-segundo-semestre-de-2020-257876091  
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Parâmetros e procedimentos para renovação de reconhecimento de cursos superiores, nas 
modalidades presencial e a distância, tomando como referência os resultados do ciclo avaliativo, 

divulgado por meio do Conceito Preliminar de Curso - CPC 2018 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-64-de-11-de-maio-de-2020-*-256809183  

 
Prorrogação do prazo para uso de substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-473-de-12-de-maio-de-2020-256531507  

 
Normas para a adesão e emissão de títulos do Programa Universidade para Todos para o segundo 

semestre de 2020 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-34-de-19-de-maio-de-2020-programa-universidade-para-todos-

prouni-processo-seletivo-segundo-semestre-de-2020-257876091  
 

Oferta de disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação presenciais até o limite de 
40% da carga horária total. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913  
 

Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSAs)  - prorrogação de prazo  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-323-de-21-de-maio-de-2020-258257084  

 
Suspensão das parcelas, referente aos contratos de Financiamento Estudantil - Fies, devido à 

pandemia do Coronavírus (Covid-19) 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-38-de-22-de-maio-de-2020-258261813  

 
Oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu  

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE4.pdf  
 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em  
Publicidade e Propaganda 

Parecer nº 146/2020 =- Câmara de Educação Superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146061-pces146-

20&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192  
Instituições credenciadas para educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html  
 

MEC – Programas e ações da Secretaria de Educação Superior 
http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/programas-e-acoes  
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