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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC editas portarias com reconhecimento de milhares de cursos de graduação, sendo editadas em mais 
de 120 páginas do Diário Oficial da União 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/07/2020&jornal=515&pagina=19&totalArq
ui vos=189 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/07/2020&jornal=515&pagina=146&totalAr
qu ivos=189 

 
Plenário da Câmara dos Deputados retoma votação de Medida Provisória que suspende quantidade 

mínima de dias letivos 
https://www.camara.leg.br/noticias/673073-plenario-retoma-votacao-de-mp-que-suspende-quantidade-

minima- de-dias-letivos/ 
 
Ranking das melhores universidades da América Latina aponta a PUC do Chile como a melhor instituição, 

mas tem sete brasileiras entre as dez tops 
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/07/as-melhores-universidades-da-america-latina-segundo-o- 

the.htm 
 

Escolas em diversas cidades voltam a ter atividades presenciais e Manaus registra já 70% da rede 
particular com aulas 

https://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2020-07/autorizadas-reabrir-70-das-escolas-
particulares- de-manaus-ja-tem-aulas 

 
MEC descredencia instituição de ensino superior por insustentabilidade financeira da mantenedora 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-97-de-3-de-julho-de-2020-265382814 
 

MEC cria comitê para monitorar políticas de educação a distância nas escolas técnicas 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-cria-comite-para-monitorar-politicas-de-ead 

 
CAPES lança o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 

Estados 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-incentiva-cursos-emergentes-e-em-consolidacao-

nos- estados 
 

Estudo técnico sobre regulação da educação superior em nova versão é lançado pelo Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação e disponibilizado para as universidades, centros universitários e 

faculdades 
http://www.ipae.com.br/et/45rtg.pdf 
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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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