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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

https://youtu.be/DeWpDt_jzU8  

 
Conselho Nacional de Educação divulga súmula suplementar de pareceres aprovados em abril 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-260078905  
 

MEC edita portaria prorrogando a suspensão de aulas presenciais ou substituição por atividades não 
presenciais  nos  cursos de educação profissional técnica de nível médio 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-510-de-3-de-junho-de-2020-260082405  
 

Instituições têm até 12 de junho para concluir o processo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) 

http://http//www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-edital-n-38-de-3-de-junho-de-2020-260150020 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro aprova lei que reduz valores de serviços educacionais durante o 
período da pandemia 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtWWk5VOVVhR
U5SYWtWMFRXcEpNMDVwTURCUmEwVXpURlZLUmxKVVFYUk5la1Y1VVd0UmVVNVViRWRSYWs

wd1RWUlZOVTFVU1RWT1ZFbDRUbEU5UFE9PQ  
 

Medidas judiciais para sustar efeito de leis estaduais que interferem na economia das escolas são 
ajuizadas pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONFENEN-Informa-de-3-6-2020.pdf  
 

Curso voltado para as pequenas e médias escolas é lançado, em nova versão, pelo Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação 

http://www.ipae.com.br/cursos_profissionalizantes/curs_adm_peq_med_escola.htm  
 

Supremo Tribunal Federal rejeita pedido do Ministro da Educação e imprensa registra a provável 
demissão do Ministro da Educação 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=444789&ori=1  
https://veja.abril.com.br/blog/radar/weintraub-deve-pedir-demissao-do-ministerio-da-educacao/  
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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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