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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministro da Educação é nomeado e toma posse em cerimônia virtual http://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/decreto-de-10-de-julho-de-2020-266201790 http://lattes.cnpq.br/0281419629149039 

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-dara-posse-virtualmente-a-novo-ministro-da-educacao- 
na-5a-feira/ 

 
CNE divulga a súmula dos pareceres aprovados em maio e junho e inicia articulações para escolha dos 

presidentes das Câmaras e Conselho 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-266802874 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/sumula-de-pareceres-266802726 
 

OCDE define aplicação do Pisa para 2022 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ocde-define-aplicacao-do-pisa-para-2022 

https://www.oecd.org/pisa/ 
 

Projeto de lei que permite os certificados recebíveis em educação permanece em análise na Câmara dos 
Deputados com pedido de urgência 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2255228 
 

INEP publica notas técnicas sobre Indicadores de Qualidade da Educação Superior de 2019 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2020/PORTARIA_N_429_020720 

20.pdf 
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6940023 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação prossegue realizando suas reuniões virtuais e 

analisa processos em todas as áreas 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/ctaa/pautas-de-reunioes 

 
Atuação do IPAE na área de cooperação internacional é destacada em apresentação 

http://www.ipae.com.br/ipaecoop.htm 
 

Estudo técnico sobre avaliação 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/46pqm.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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