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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministro da Educação inicia a definição da equipe e já delibera sobre o novo Secretário Executivo 
https://noticias.r7.com/educacao/victor-godoy-veiga-e-o-novo-secretario-executivo-do-mec-21072020 

 
Credenciamento de novas instituições de ensino superior para educação a distância tem seu prazo sendo 

encerrado 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-30-de-junho-de-2020-264422536 

 
Câmara dos Deputados analisa o Projeto do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica  
https://www.camara.leg.br/noticias/677647-conheca-a-proposta-que-amplia-os-recursos-da-educacao-

basica/ 
 

MEC abre vagas para especialização de professores em educação profissional e tecnológica 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-abre-4-3-mil-vagas-para-especializacao-de-

professores-em-educacao-profissional-e-tecnologica 
 

Retorno das atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino são definidas pelas escolas e segue 
as normas do Conselho Nacional de Educaçãp 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp009-
20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148391-pcp011-
20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Indefinida a data de posse dos novos membros do Conselho Nacional de Educação 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-9-de-julho-de-2020-266135929 
 

Estudo técnico sobre Recursos no Direito Educacional é disponibilizado pelo Instituto de Pesquisas e 
Administração da Educação 

http://www.ipae.com.br/et/19mgu.pdf 
 

A pesquisa e a iniciação científica no ensino 
superior e sua relevância nas avaliações institucionais é tema de evento virtual  

http://www.ipae.com.br/ev/12.946.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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