
COMUNITÁRIAS
Briefing

Em sua terceira edição, o  
Comunitárias Briefing é uma 
solução de análise quinzenal 
dos temas mais relevantes na 
política de educação.

Os temas destacados seguem 
com os links para leitura 
ampliada.
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Ensino não-presencial no 
período da pandemia e EAD
O Ensino não-presencial (conhecido por remoto), 
está  cada dia mais estruturado para os professores 
e para os estudantes. Essa modalidade, no entanto, 
ainda sofre com a falta de regulamentação. As 
Portarias MEC no 343, 395 e 473, todas de 2020, 
validaram sua prática e seu prazo final de aplicação 
está previsto para 14/06/2020, podendo ser 
prorrogado ou revisto.

O Parecer CNE no 5/20, que trata da matéria de 
forma abrangente, foi homologado em 01/06/2020, 
com exceção do item 2.16, referente à avaliação na 
educação básica (será reexaminado pelo Conselho 
Nacional de Educação)

Esse parecer orientador terá claro impacto 
na discussão, entre outras matérias, da 
responsabilidade civil das escolas e IES ao 
receberem seus alunos, os profissionais docentes e 
o corpo administrativo.

Parecer CNE/CP No 5 / 2020

Homologação do Parecer

Análise do Parecer – Nota Técnica no 32

NOTÍCIAS
Mensagem da SERES/MEC

A Educação Superior é altamente regulamentada no 
Brasil. Assim, é obrigação da União tutelar, de modo 
rápido e claro, os problemas enfrentados pelas IES. No 
entanto, o que se verifica é a ocorrência, por parte do 
MEC, de mensagens que às vezes geram mais dúvidas, 
daí a necessidade de algumas observações:

1. O comunicado da SERES não implica regra, pois trata 
apenas de uma mensagem de cunho informal. Além 
disso, não há ato administrativo sem autor, de modo 
que este deveria estar devidamente identificado;

2. A mensagem deve ser analisada com atenção, pois 
em cursos como pedagogia e licenciaturas, em que 
as próprias aulas estão sendo prestadas por serviços 
remotos, não faz sentido que os estágios e aulas 
práticas não possam ocorrer de modo equivalente;

3. O Parecer CNE no 5/20, já homologado, é mais 
objetivo e completo.

A resposta a esses questionamentos depende também 
da sociedade civil, enquanto entes representativos que 
podem pressionar as Autoridades Públicas a emitir 
decisões sobre a matéria.

Veja o conteúdo do email da SERES

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://ixmidia.com/abruc/ascom/parecer005_20_cne.pdf
http://www.crub.org.br/blog/homologado-o-parecer-cne-520-que-trata-dos-calendarios-escolares-e-academicos/
http://abruc.org.br/ascom/briefing03/nt32-analise-parecer-cne-5.pdf
http://abruc.org.br/ascom/briefing03/email-seres.pdf
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Emprego e Renda
A Medida Provisória 936, de 01/04/2020, que criou 
o Programa Emergencial de Manutenção de 
Emprego e Renda, foi prorrogada.

NOTÍCIAS
Financiamento das Instituições de Ensino

O PL 1.886/20, que trata dos Certificados de Recebíveis 
da Educação, foi aprovado no Senado Federal. Em meio 
às expectativas dos agentes de mercado e das entidades 
de ensino, o que se espera são soluções financeiras de 
curto e médio prazo que apoiem Escolas e IES na supe-
ração da crise atual. 

Entre os ganhos legislativos destacam-se: 

1. Alteração do art. 1o, §3o, para englobar instituições de 
ensino sem restrição de serem de educação básica ou 
superior; 

2. Possibilidade de negociação desse papel em Bolsas de 
Valores e de Mercadorias e Futuros, além de mercados 
de balcão autorizados a funcionar pela CVM (art. 9);

3. A isenção de IOF na negociação do CRE e isenção de 
IRRF e IRPF quanto aos seus rendimentos (arts. 12 e 13);

4. A participação do BNDES como indutora na criação 
desse mercado, com autorização legal para antecipação 
de recebíveis em até 30 milhões de reais por entidade de 
educação (art. 14).

Agora a discussão segue para Câmara dos Deputados e 
o apoio/contato das IES e Escolas com os Parlamentares 
é essencial à aprovação dessa nova lei.

Substitutivo aprovado do PL 1.886

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-44-de-2020-258914821
http://abruc.org.br/ascom/briefing03/substitutivo-aprovado-PL1886.pdf
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GRANDES DADOS
O universo do Big Data pode trazer insights 
relevantes ao setor educacional, como nos 

exemplos que seguem. São análises estatísticas do Desafio 
de Dados, uma competição criada pela Qubo Tecnologia. 
O tema central de 2019 foi a Educação no Brasil.

Clique nos gráficos para abrir as análises completas.

Panorama da Internet nas escolas públicas brasileiras
Esta análise apresenta a cobertura de internet nos estados 
e municípios e outras informações e gráficos correlatos.

O ensino superior no Brasil entre 2012 e 2018
Visões sobre o ensino de graduação no Brasil, nas quais é 
possível constatar, entre outros resultados, que a EAD, em 
2018, já supera o presencial nos cursos de Licenciaturas e 
Tecnológicos no número de ingressantes.

Desafios da educação no Brasil
Motivos de abandono escolar, com dados do IBGE.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/07/na-pandemia-22percent-das-faculdades-particulares-pausaram-atividades-e-nao-adotaram-o-ensino-remoto-diz-pesquisa.ghtml
https://app.desafiodedados.com.br/desafio/4/projeto/73/avaliacao
https://app.desafiodedados.com.br/desafio/4/projeto/47/avaliacao
https://app.desafiodedados.com.br/desafio/4/projeto/48/avaliacao
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MERCADO FINANCEIRO

Inteligência Financeira
Prosseguindo no acompanhamento das 
cotações de grandes grupos empresariais 

que atuam na Educação no Brasil, podemos constatar 
que o valor de mercado destes exemplares do segmento 
continua em baixa.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
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