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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Novo ministro da educação é anunciado pelo Presidente da República 
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/06/presidente-anuncia-nomeacao-

do-novo-ministro-de-estado-da-educacao 
 

Certificados recebíveis em educação pode representar um apoio financeiro para as instituições de 
educação  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=373B1B5186AB09F81A867
C9EE3AEF52B.proposicoesWebExterno2?codteor=1904164&filename=PL+1886/2020 

 
Calendário das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias dos Subcolegiados da CTAA para 

2020 é divulgado pelo INEP 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2020/documentos/Calendario_das_Reunioes_Ordin

arias_e_Extraordinarias_dos_Subcolegiados_da_CTAA_para_2020.pdf 
 

Projeto que prevê testagem de professores como condição para aulas presenciais tem avanços na 
Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/669747-projeto-preve-testagem-de-professores-a-cada-14-dias-
como-condicao-para-aulas-presenciais/ 

 
Parlamento de Portugal rejeita projeto de redução do numero de alunos por turma 

https://tvi24.iol.pt/politica/bloco-de-esquerda/covid-19-parlamento-rejeita-reducao-do-numero-de-alunos-
por-turma 

 
Catálogo dos cursos técnicos e tecnológicos como opção para novos negócios educacionais 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao-
pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98211-cncst-2016-
a&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192 

 
Webinar aborda aspectos do processo de matrículas nas instituições 

https://contato.site/ddfda8853b/grupo-ddm/webinarcadastro 
 

O Direito Educacional e a atuação do IPAE são destacados em mensagem virtual 
http://www.ipae.com.br/ipaedireduc.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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