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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

https://youtu.be/IU4XeRXWwlM  
 
 

Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião de junho 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146911-pt06-
2020&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146931-pr06-
2020&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Pressões políticas fazem com que Medida Provisória sobre o processo de escolha dos reitores 

seja revogada 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv981.htm 

 
ABMES realiza encontro virtual sobre aulas práticas IES 

http://emkt.abmes.org.br/accounts/118308/messages/673?email=jrobertoalves@ipae.com.br&c=159181
6680&contact_id=7443&envelope_id=603 

 
Ações contra leis estaduais que reduzem preço dos serviços educacionais são ajuizadas pela 

CONFENEN 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/06/200608-Nota-da-CONFENEN-a-Impresa.pdf 

 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período 

da pandemia do coronavírus 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14010.htm 

 
Regras do Programa Universidade para Todos são parcialmente alteradas 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-537-de-12-de-junho-de-2020-261498116 
http://www.lex.com.br/doc_1652976_PORTARIA_NORMATIVA_N_19_DE_20_DE_NOVEMBRO_DE_2

008.aspx 
 

IPAE lamenta o falecimento do Dr. Nelson Joaquim, consultor do Instituto e presidente da 
ABRADE-RJ 

http://abrade.org.br/ 
 

Geração de novos negócios educacionais é tema de evento virtual promovido pelo Instituto 
http://www.ipae.com.br/ev/12.943.htm 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/163jun 
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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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