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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

https://youtu.be/Bz-GvE0axpw  

 
 

Ministério da Educação libera relação dos indicados para preenchimento das vagas nas Câmaras de 
Educação Básica e de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-515-de-5-de-junho-de-2020-260567130  
 

Diretrizes para autorização de funcionamento e para a avaliação de permanência de Polos de Educação 
a Distância (polo EaD) para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-70-de-5-de-junho-de-2020-260784825  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-90-de-24-de-abril-de-2019-85342005  

 
Como os docentes estão no período de pandemia é tema de pesquisa da Associação Brasileira de 

Educação a Distância 
https://bit.ly/3gNjN2s  

 
MEC divulga mapa das mais de 7 mil formaturas antecipadas de cursos da saúde 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-divulga-mapa-das-mais-de-7-mil-formaturas-
antecipadas-de-cursos-da-saude  

 
FNDE transfere R$ 72 milhões a estados e municípios para manutenção de transporte escolar 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/fnde-transfere-r-72-milhoes-a-estados-e-municipios-
para-manutencao-de-transporte-escolar  

 
CNE abre consulta pública para regulamentar Pedagogia da Alternância (método que busca a interação 

entre o estudante que vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano)  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146881-edital-de-

chamamento-pedagogia-da-alternancia&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Projeto que cria os Certificados Recebíveis da Educação é aprovado pelo Senado Federal e já foi 
enviado para a Câmara dos Deputados em regime de urgência. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141561  
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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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