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Matérias veiculadas nesta edição
https://youtu.be/7r1c4eJW7ac

Medida provisória altera o sistema de escolha de dirigentes de instituições federais de ensino
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-979-de-9-de-junho-de-2020-261041611
Educação financeira é restruturada através de Decreto
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.393-de-9-de-junho-de-2020-261041634
https://www.vidaedinheiro.gov.br/
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados permanece sem realizar reuniões
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce
MEC abre um link para acompanhamento do processo de escolha de novos membros do Conselho
Nacional de Educação
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=90551
Conselho Nacional de Educação ainda não divulga pauta de sua reunião de junho
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341
Estudos sobre retorno às aulas são liberados por organizações sociais
https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Reabertura-das-escolas.pdf
Medidas punitivas contra instituições de ensino superior tem vem sendo editadas sucessivamente pelo
Ministério da Educação
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-esupervisao-da-educacao-superior
Credenciamento para educação a distância é a única alternativa de expansão de alunos nos cursos de
graduação e pós-graduação lato sensu
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-135-de-5-de-maio-de-2020-256098077
http://www.ipae.com.br/md/credenciamento/ead.html
http://www.ipae.com.br/ipae/novos-projetos-de-credenciamento-para-educacao-a-distancia-e-paracriacao-de-centros-universitarios-elaborados-pelo-ipae-sao-aprovados-pelo-mec/
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-formaturasantecipadas-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-municipiospara-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-dechamamento-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

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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