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Matérias veiculadas nesta edição 

 
https://youtu.be/KbGLcnOjKiw  

 
 

Ministro da Educação homologa parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação que versa 
sobre a reorganização do calendário escolar. 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-29-de-maio-de-2020-259412931  
 
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Parcerias Estratégicas nos Estados é 
instituído pela CAPES 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-68-de-29-de-maio-de-2020-259413885  
 
MEC abre o protocolo para recebimento de processos de credenciamento para educação a distância 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-135-de-5-de-maio-de-2020-256098077 
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html  
 
Documentos dos indicados para preenchimento de vagas no CNE são encaminhados para a 
Presidência da República 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888  
 
Maior parte dos inscritos para o ENEM já concluíram o ensino médio em anos anteriores 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/65-dos-inscritos-no-enem-ja-concluiram-o-ensino-medio-
em-anos-anteriores  
 
Supremo Tribunal Federal prossegue na análise das ações de inconstitucionalidades contra leis 
estaduais que exigem redução do valor dos serviços educacionais 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=444164&ori=1  
 
Portugal tem volta às aulas com medidas de proteção e distanciamento 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/18/portugal-tem-volta-as-aulas-parcial-nesta-segunda-
feira-com-medidas-de-protecao-e-distanciamento.ghtml  
 
IPAE lança sua nova página eletrônica 
http://www.ipae.com.br/ipae/  
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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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