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https://youtu.be/rzCXwhSvMsQ

Matérias veiculadas nesta edição
Orientações do Conselho Nacional de Educação sobre o funcionamento das instituições, reunião de julho
de 2020 e novos conselheiros
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011- pcp00520&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041- pcp00920&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148391- pcp01120&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-9-de-julho-de-2020-266135929
Indicadores de Qualidade da Educação Superior, referentes ao ano de 2019- Conceito Enade; Indicador
de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado - IDD; Conceito Preliminar de Curso - CPC e
Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição – IGC
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-429-de-2-de-julho-de-2020-265705309
Fundo de Financiamento Estudantil durante o período de vigência do estado de calamidade pública
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.024-de-9-de-julho-de-2020-266124102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260compilado.htm
Programa Universidade para Todos – Disponibilização de 167 mil vagas em 1.061 IES
http://prouniportal.mec.gov.br/
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 - 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de
janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital)
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-aia-enem-2020
Evento internacional - Foro Internacional sobre Calidad en Educación Superior a Distancia UTEL Universidad Tecnologica Latinoamericana em Linea
https://youtu.be/uUpEwD9AE9k
Evento virtual - Educação a Distância e a substituição das disciplinas presenciais por atividades digitais,
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/161jul/index.html
Orientação técnica - Direito do aluno de ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que,
segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE18.pdf

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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