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Apresentação Sistema Integrado de Informações Educacionais 
 

https://youtu.be/Xs6O0cFsRcg 
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

https://youtu.be/3o9OQlehj0k  
 
 

Expansão da educação a distância no ensino superior privado é destaque no Brasil 
MEC terá uma nova estrutura 

 
Cursos que serão avaliados pelo ENADE são divulgados pelo Ministério da Educação 

 
Novas resoluções alteram diversos pontos do FIES 

 
Medida provisória modifica o critério de escolha dos dirigentes das instituições federais 

 
Consulta pública sobre o Future-se é lançada pela Casa Civil da Presidência da Republica 

 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação tem nova presidente 
 

Falece em São Paulo o ex Conselheiro Yogo Okida 
 

Censo da Educação Básica é divulgado pelo INEP 
 

MEC quebra a tradição e não divulga o calendário de entrada dos processos do ensino superior 
 

Europa cria órgão para combater a manipulações e desinformação no ensino de sua história 

 
 
 

Periódicos integrados à edição 
 

Atualidades em Educação 

 
Edição 194 (1) 

 
https://youtu.be/kRcjrmevsDs  

 

 
Revista Brasileira de Educação a Distancia 

 
Edição 158 (1) 

 
https://youtu.be/HAwW164hX20  

https://youtu.be/Xs6O0cFsRcg
https://youtu.be/3o9OQlehj0k
https://youtu.be/kRcjrmevsDs
https://youtu.be/HAwW164hX20


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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