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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Continua indefinição sobre novo Ministro da Educação 
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,planalto-adia-posse-de-novo-ministro-da-

educacao,70003348238 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-oficial-1 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saida-de-decotelli-dada-como-certa-planalto-espera-que-ele-peca-
demissao-1-24507804 

 
Retorno às aulas presenciais e a necessidade de consenso com escolas e profissionais da educação 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/29/sem-consenso-rio-nao-tem-data-para-volta-as-aulas-

em-escolas-particulares.htm 
 

Parecer referencial sobre credenciamento de Instituição de Ensino Superior é disponibilizado pela 
Consultoria Jurídica do MEC 

 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assessorias/consultoria-juridica/SEI_00732.001626_2020_21.pdf 

 
CNE realizará ainda mais uma reunião com os atuais conselheiros 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 
 

FIES tem novas regras para o aditamento de renovação semestral dos contratos do bem como para as 
transferências de curso ou instituição 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-398-de-26-de-junho-de-2020-263895772 
 

FNDE prorroga prazos para validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e 
Acompanhamento e para formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro Fundo de 

Financiamento Estudantil 
 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-26-de-junho-de-2020-263895699 

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino inicia o semestre com reunião de seu 

Conselho de Representantes 
https://confenen.org.br/ 

 
Capacitação dos profissionais de educação para retorno às atividades presenciais é tema de evento 

promovido pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.944.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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