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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC modifica prazos para entrada de processos no sistema e-MEC 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-30-de-junho-de-2020-264422536 

 
CNE libera a pauta da reunião de julho  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148341-pt07-
2020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Permanece indefinido o nome do novo Ministro da Educação e dos membros do Conselho Nacional de Educação 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/02/bolsonaro-diz-que-pode-escolher-hoje-o-novo-ministro-da-

educacao.htm 
 

Inep adia aplicação do Enade 2020 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-adia-aplicacao-do-enade-2020 

 
Escolas definem as ações concretas para o reinício das atividades presenciais 

https://cangurunews.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-Retorno-das-Atividades-Educacionais-no-
Brasil-1.pdf 

 
MEC lança Protocolo de Biossegurança para o retorno às aulas 

file:///C:/Users/Presidente%20IPAE/Downloads/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf 
 

Capacitação dos profissionais para o retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica e superior 
foi tema de evento promovido pelo IPAE e pesquisa mostra que os professores não estão capacitados 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/160jul/ 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/maioria-dos-diretores-afirma-que-professores-nao-estao-

preparados-para-volta-as-aulas.shtml 
 

Sistema Integrado de Informações Educacionais orienta instituições de educação básica e superior sobre os 
principais temas do Brasil e do Mundo 

http://www.ipae.com.br/ipae/sistema-integrado-de-informacoes/ 
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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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