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Matérias veiculadas nesta edição
Retrospectiva 2020
Janeiro
O primeiro mês do ano marca um momento de inovação no sistema de comunicação do IPAE. As publicações
passaram a ser veiculadas em vídeos e transmitidas pela TV Virtual da Educação.
Ainda nos primeiros dias de 2020, o MEC passa por mudanças em sua estrutura.
Medida provisória modifica critério de escolha dos dirigentes das instituições federais.
Conselho Nacional de Educação realiza sua primeira reunião do ano.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior passa a ter um novo presidente.

Fevereiro
Início das aulas ocorre na maioria das escolas brasileiras
Ministério da Educação divulga calendário de entrada de processos de instituições de ensino superior
MEC disponibiliza resultado dos selecionados para o Programa Universidade para Todos
Ministério da Educação retoma o processo de punições e descredenciamento de instituições de ensino superior e
aumenta o rigor na análise dos processos de concessão de certificados de entidades beneficentes e de assistência
social
É anunciada a reformulação da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, órgão importante na análise
da expansão do ensino superior.
Censo do Ensino Médio mostra que 40% dos docentes não tem formação adequada embora o Brasil tenha 1,4
milhão de professores graduados com licenciatura
Matrículas na Educação Infantil crescem 12,6%
Conselho Nacional de Educação republica resolução que estabelece as diretrizes para formação de professores da
educação básica
Congresso Nacional inicia o ano legislativo e recebe mensagem do Presidente da República mencionando a
necessidade de retomada das políticas públicas para a educação.
Parlamentares requerem ao Supremo Tribunal Federal o impedimento do Ministro da Educação
Emenda Constitucional do FUNDEB é apresentada prevendo o aumento de 10 para 20% da participação da União
nos repasses para os Estados e Municípios
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação comemora seus 47 de fundação

Março
Mundo é surpreendido com a COVID-19 e exige medidas preventivas pela sociedade trazendo consequências
diretas para as escolas de educação básica e superior. A recomendação é de adoção de medidas preventivas e de
observância às orientações das autoridades sanitárias do País.
IPAE recomenda prudência por parte das instituições na utilização de educação a distância como substituta da
educação presencial e emite orientação às escolas quanto ao enfrentamento da Pandemia. Cria um Plantão
Educacional que permaneceu durante todo o ano à disposição dos dirigentes educacionais para os assuntos que
surgem no cotidiano e criou novos canais de comunicação.
Escolas particulares brasileiras definem posicionamento sobre medidas decorrentes da COVID 19. As ações foram
definidas em reunião da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino.
Medida Provisória definiu mudanças na legislação trabalhista e trouxe reflexos para as escolas de todos os níveis e
modalidades.
Alunos matriculados em cursos na área de saúde passaram a ter a possibilidade de realizar estágio curricular
obrigatório em unidades de básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades.
Conselhos Estaduais de Educação iniciaram regulamentação quanto à procedimentos que as escolas de educação
básica deveriam adotar para prosseguimento das atividades com os alunos. Alguns já editaram Deliberações com
normas a serem seguidas pelas escolas de educação infantil, fundamental e media
Projetos de lei são apresentados em alguns Estados para reduzir o valor das mensalidades.
MEC prorrogou prazo para que instituições privadas de ensino superior pedissem autorização para a oferta de
cursos técnicos de nível médio
FNDE autoriza distribuição de mais de três milhões de kits escolares
MEC autoriza o uso de educação a distância em substituição às aulas presenciais
Novo calendário para entrada de processos regulatórios para o ensino superior foi fixado pelo MEC
Ministério da Educação prorroga prazo para que instituições formulem pedido para implantação de cursos técnicos
de nível médio.
Conselho Nacional de Educação elaborou orientação sobre o COVID-19.
Congresso Nacional manteve veto feito pelo Presidente da República e somente instituições públicas poderão fazer
o exame de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior.
Coronavirus suspende aulas em vários países.
China retoma as aulas após o COVID-19. A retomada começou na metade de março, de maneira gradual.

Abril
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda é lançado pelo Governo Federal.
Projetos de lei obrigando que as escolas reduzam o preço das mensalidades são apresentados no âmbito federal,
estadual e municipal. Alguns começaram a ser votados, mas tiveram poucos avanços.
Escolas do Distrito Federal iniciam o retorno às atividades presenciais mas acaba havendo o recuo.
Conselho Nacional de Educação abriu consulta pública sobre parecer que trata da reorganização dos calendários
escolares e edita resolução disciplinando aspectos das mudanças decorrentes da legislação emergencial.
INEP suspende todas as visitas programadas para avaliação in loco.
Ministério da Educação altera regras para a colação de grau em cursos da área da saúde.
Nova Secretária de Educação Básica do MEC é nomeada.
MEC prorroga prazo para que escolas usem aulas por meio digitais.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica institui a Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica.
Programa Conta pra Mim é lançado pelo MEC.
Índices de inadimplência nas escolas particulares aumentam com a COVID-19.
Reinicio das atividades presenciais nas escolas são previstas de forma gradual deverá a partir de maio.
Portugal resolve suspender o ano letivo.
Escolas de alguns países retomam as aulas.
Um estudo apresentado pelo Banco Mundial mostrou que a maior parte está em países pouco afetados na Europa.

Maio
Medidas de flexibilização e retorno às atividades educacionais se tornam prioridades para as escolas e famílias com
as devidas medidas de segurança na tentativa de não aumentar a propagação da pandemia. Havia expectativa de
volta de algumas escolas já em junho.
Conselho Nacional de Educação disponibilizou texto final do parecer que .versou sobre a reorganização do
calendário escolar das escolas.
Processo de escolha de novos membros do Conselho Nacional de Educação se inicia pois metade dos conselheiros
terá seus mandatos terminados em junho.
Projetos para reduzir as mensalidades já passavam de 120.
Pesquisa mostrou que 78% das instituições de ensino superior estavam utilizando ambientes virtuais de
aprendizagem. Na Educação Básica as dificuldades foram muito maiores.
Calendário anual de ingresso de processos de ensino superior foi novamente alterado.
MEC prorrogou o prazo para uso de tecnologias em substituição a aulas presenciais no ensino superior.
Estratégias para retorno às aulas presenciais são definidas em todo o mundo. Um dos destaques foi a estratégia
adotada na França, que definiu um protocolo com medidas que deveriam ser adotadas no retorno.
Supremo Tribunal Federal recebe as primeiras ações contra leis que exigem concessão de desconto nos serviços
educacionais.
MEC define instituições que poderiam indicar candidatos ao Conselho Nacional de Educação.

Junho
Ministério da Educação edita nova portaria prorrogando a suspensão de aulas presenciais ou substituição por
atividades não presenciais nos cursos de educação profissional técnica de nível médio
Novas medidas judiciais para sustar efeito de leis estaduais que interferem na economia das escolas são ajuizadas
pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino no Supremo Tribunal Federal
Fortes desgastes do Ministro da Educação apontava sua demissão
Ministério da Educação liberou relação dos indicados para preenchimento das vagas nas Câmaras de Educação
Básica e de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
Diretrizes para autorização de funcionamento e para a avaliação de permanência de Polos de Educação a Distância
para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu são estabelecidas pela CAPES.
Medidas punitivas contra instituições de ensino superior são editadas sucessivamente pelo Ministério da Educação.
Estudo mostra que credenciamento para educação a distância é a única alternativa de expansão de alunos nos
cursos de graduação e pós-graduação lato sensu
UNESCO elabora estudos sobre as novas diretrizes para a reabertura segura das escolas

Ministro da Educação deixa o MEC e abandona o Brasil após uma lastimável gestão. Página oficial do órgão destaca
um “grande legado”
Associação Brasileira de Educação a Distância comemora 25 anos
Parlamento de Portugal rejeita projeto de redução do numero de alunos por turma

Julho
MEC modifica novamente prazos para entrada de processos no sistema e-MEC
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 se encontram capacitados para
receber os alunos.
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 e sete
brasileiras entre as dez tops.
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
Orientações do Conselho Nacional de Educação sobre o funcionamento das instituições são disponibilizadas pelo
órgão.
Programa Universidade para Todos noticia a disponibilização de 167 mil vagas em 1.061 instituições de ensino
superior.
Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 é definido para janeiro e fevereiro de 2021 em versões impressa e digital.
OCDE define aplicação do Pisa para 2022
Projeto de lei que permite os certificados recebíveis em educação é apresentado na Câmara dos Deputados.
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação retoma suas reuniões e analisa virtualmente 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
Após nomeação e anulação de ato definindo novo Ministro presidente da República escolhe titular da pasta, o quarto
a comandar a pasta em um ano e meio de governo.

Agosto
Conselho Nacional de Educação empossa novos conselheiros
Conselho Estadual de São Paulo é pioneiro na implantação do novo currículo do ensino médio.
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 encerrou 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.
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 é sancionada.
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.
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 do presidente da República ao uso obrigatório de máscaras em lojas e escolas.
MEC define novo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior.
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.
Conselho Nacional de Educação disponibiliza a relação completa dos seus membros

Setembro
Reabertura das escolas é defendida pela UNICEF, UNESCO e Opas/OMS e amparada por decisões da Justiça em
várias cidades.
Escolas de várias cidades definem o retorno às aulas presenciais.
Experiências Internacionais no retorno às aulas presenciais pós Covid foi tema de seminário virtual na Câmara dos
Deputados.
Ministérios da Educação e da Economia firmam parceria para retomada pós-pandemia.
CNE libera parecer dilatando em um ano o prazo para implantação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Ministro da Educação debate com parlamentares aspectos da volta às aulas.
Aumenta o número de instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância.
Senado Federal aprova auxílio a escolas privadas da educação básica.
CAPES desenvolve mecanismos para a implantação de programas de pós-graduação stricto sensu através de
educação a distância.
Ensino médio registra crescimento histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida é lançada pelo
Governo Federal.
Prazos para fins de aprovação tácita dos atos públicos de liberação de competência do Ministro de Estado da
Educação são fixados por portarias.
UNESCO incentiva parceiras com governos, instituições acadêmicas, fundações e organizações da sociedade civis.

Outubro
Retorno às aulas na educação básica e superior vem ocorrendo de forma gradual
Comemorações do dia do professor não são registradas na maioria das escolas.
MEC anuncia que pretende expandir a oferta de educação a distância na educação superior.
Censo Escolar da Educação Básica mostra os números de 2020 das redes públicas
Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado é ampliado através de decreto
Conselho Nacional de Educação elege presidente e aprova as Diretrizes Nacionais para a implantação dos
dispositivos previstos na lei que estabelece normas educacionais a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública.
Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica é
lançado pelo MEC
Supremo Tribunal Federal decide que lei do DF que considerava concluído o ensino médio por aprovação no
vestibular é inconstitucional
Visitas “in loco” pelos avaliadores poderão iniciar seguindo protocolo do INEP
INEP disponibiliza resultados do Conceito ENADE e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados
e Esperados (IDD) referente ao ano de 2019
Programa Especial de Regularização do Fundo de Financiamento Estudantil é lançado pelo Governo Federal
CAPES mostra impacto de cursos de capacitação virtuais
Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031 é lançada por decreto do Governo Federal e
traz oportunidades para participação das instituições de educação
Ensino a distância se confirma como tendência de forte crescimento e muitas instituições de ensino superior
ingressam com processos de credenciamento
CAPES apresenta ações e políticas a Conselho Nacional e destaca o Sistema Nacional de Pós graduação.

Novembro
Eleições para prefeitos e vereadores definiram linhas da educação em 5.568 cidades brasileiras e mostra o destaque
de apenas alguns partidos políticos
Eleição americana deixa incerta a cooperação técnica do Brasil com Estados Unidos
Dia internacional contra a violência e bullying na escola, incluindo cyberbullying, foi comemorado pela UNESCO
Médicos e deputados federais defendem volta imediata às aulas presenciais no Brasil em estudo realizado pela
Comissão Externa de Enfrentamento à Covid
Pesquisa divulgada pelo MEC destaca que educação profissional beneficia pessoas com deficiências
Diretrizes, procedimentos e prazos diferenciados para os participantes com privação de liberdade no Exame
Nacional do Ensino Médio 2020 são publicadas pelo INEP.
CAPES divulga que financia um terço da pós-graduação stricto sensu

Ministério da Educação edita portaria com medidas punitivas para mais de 150 instituições que estão com atos de
credenciamento vencidos
Painel de dados para orientar oferta de cursos técnicos é lançado pelo MEC
Ministério da Educação cria a figura do Recenseador Institucional substituindo atribuições do Pesquisador
Institucional em relação ao Censo do Ensino Superior
Banco Mundial libera US$ 10 milhões para apoiar reforma do ensino médio
Países da Europa e cidades dos Estados Unidos voltam a fechar escolas por causa do crescimento da COVID
Escolas de educação básica e superior definem seus projetos pedagógicos para 2021 prevendo uso de ensino
híbrido priorizando as aulas presenciais e valendo-se de vivências de outros países
Brasil anuncia que tem 11 milhões de analfabetos
Cursos tecnológicos crescem 11,5% em um ano Banco Mundial libera US$ 10 milhões para apoiar reforma do ensino
médio

Dezembro
Resultado final das eleições municipais mostra a força de poucos partidos políticos
MEC aplica medidas punitivas contra um grande número de instituições de ensino superior tendo em vista atos de
credenciamento vencidos e falta de regularidade fiscal
Fórum Nacional de Educação é realizado por meio virtual e debate o Plano Nacional de Educação.
Ministério da Educação lança aplicativo gratuito para reforçar alfabetização.
Normas sobre o retorno às atividades presenciais são fixadas pelo MEC para as instituições de ensino superior com
reflexos nas escolas de educação básica
Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação é realizado pela UNDIME
Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 são definidas pelo governo
federal
INEP disponibiliza Conceito Preliminar de Cursos de Graduação referentes ao ano de 2019
Conselho Nacional de Educação libera calendário de suas reuniões de 2021
MEC define calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em
2021
Educação domiciliar é aprovada por lei do Distrito Federal
Sancionada lei que altera Fundo de Universalização das Comunicações e prevê benefícios para as escolas
Regulamentação do FUNDEB beneficiará escolas públicas de todo o Brasil a partir do próximo ano.
Ano de 2020, um dos mais sofridos pela população de todo o mundo, se encerra com erros e acertos de
governantes, milhões de vítimas e avanços forçados em sistemas de comunicação e de educação.
Ensino híbrido se consolida como uma das alternativas relevantes num “novo normal” que exigirá novos
comportamentos do Poder Público, dirigentes e demais profissionais da educação, alunos e famílias.
Redobradas esperanças do fim da pandemia marcam as expectativas de todos no novo ano.

Nota da redação
O Jornal da Educação, considerando a evolução das tecnologias aplicadas aos sistemas de
comunicação, passou a ser produzido, a partir de janeiro de 2020, pelo sistema de Videocast.
É o veículo mais dinâmico do Sistema Integrado de Informações Educacionais, que é composto de onze
periódicos. As transmissões são feitas através da TV Virtual da Educação, uma emissora do Instituto de
Pesquisas e Administração da Educação.
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