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https://youtu.be/NShNAKHH1uc  
 
 

Ministro da Educação – exoneração 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/diario-oficial-publica-decreto-de-exoneracao-do-

ministro-da-educacao 
 

Certificados Recebíveis na Educação  
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8095426&ts=1591224814007&disposition=inline 

 
Cenários de tendências de retorno às aulas em todas as Unidades da Federação 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONFENEN-Informa-24-de-junho-de-2020.pdf 
https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Reabertura-das-escolas.pdf 

https://www.institutounibanco.org.br/o-que-dizem-os-protocolos-de-retomada-de-outros-paises/ 
https://drive.google.com/file/d/1PpyioUFXby4nvrdi-t2X9T2yW7hmJH68/view 

 
Orientações gerais para as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos 

riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085 

 
Educação Financeira – Estratégias à luz do Decreto nº 10.393 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10393.htm 
 

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de junho de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146911-pt06-

2020&category_slug=junho-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 

 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-515-de-5-de-junho-de-2020-260567130 
 

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião abril de 2020 
- primeira parte - 

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

- segunda parte –  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146841-sum004-20-

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

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião maio de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147081-sum005-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146851-sum005-20-
parecer-ces-287-2020&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Relacionamento do CNE e os Conselhos Profissionais, em relação às atividades de ensino/educação 

superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147111-pces209-

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

Substituição de atividades letivas dos cursos de graduação na modalidade presencial 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento das Avaliações  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/composicao 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/ctaa/pautas-de-reunioes 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=373B1B5186AB09F81A867
C9EE3AEF52B.proposicoesWebExterno2?codteor=1904164&filename=PL+1886/2020 

 
Polos de Educação a Distância para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-70-de-5-de-junho-de-2020-260784825 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-90-de-24-de-abril-de-2019-85342005 
-- 

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - Parcerias Estratégicas nos Estados, a ser 
implementado pela CAPES em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-68-de-29-de-maio-de-2020-259413885 

 
FIES – prorrogação de prazos de aditamento de renovação semestral dos contratos do FIES bem como 

para as transferências de curso ou instituição e outras providências. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-398-de-26-de-junho-de-2020-263895772 

 
FIES – prorrogação de prazos para validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e 

Acompanhamento e para formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro Fundo de 
Financiamento Estudantil, referente às inscrições do 1º semestre de 2020 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-26-de-junho-de-2020-263895699 
 

IES credenciadas para EAD 
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 
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