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Matérias veiculadas nesta edição 
 

https://youtu.be/wx1hGK-MBpM 
 
 

Comissão Técnica de Acompanhamento das Avaliações (CTAA) volta a funcionar e realiza sua primeira 
reunião virtual e dá inicio ao funcionamento dos subcolegiados das áreas específicas 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2020/pautas/Pauta_Reuniao_CTAA_12_junho_202
0.pdf  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/ctaa/pautas-de-reunioes 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/composicao  

 
Prorrogação do prazo para uso de substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação 
 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872 

 
 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de junho com grande número de processos em 
pauta e aguarda a nomeação dos novos membros 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=90551  

 
UNESCO elabora estudos sobre as novas diretrizes para a reabertura segura das escolas 

https://pt.unesco.org/news/novas-diretrizes-fornecem-um-roteiro-reabertura-segura-das-escolas  
 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino prossegue com as ações diretas de 
inconstitucionalidade contra leis que exigem redução do valor dos serviços educacionais 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445144&ori=1  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=444840&ori=1  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=444164&ori=1  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443570&ori=1  

 
Senado Federal destaca que consulta sobre datas do Enem 2020 será entre 20 e 30 de junho 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/06/consulta-sobre-datas-do-enem-2020-sera-entre-
20-e-30-de-junho  

 
 Substituição do Ministro da Educação é certa e vários nomes são cogitados para assumirem o cargo 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/18/interna_politica,864714/com-
provavel-saida-de-weintraub-carlos-nadalim-deve-assumir-educacao.shtml  

 
Novos eventos virtuais do IPAE são definidos para julho 

http://www.ipae.com.br/ev/12.944.1.htm  
http://www.ipae.com.br/ev/12.945.1.htm  
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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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