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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Suspensão das parcelas referentes aos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES – devido 
à pandemia do COVID 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-39-de-27-de-julho-de-2020-268917618 
 

Conselho Nacional de Educação e a indefinição da data da posse dos novos membros 
 http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem 

 
A Finlândia se tornará o primeiro país do mundo a abolir todas as disciplinas escolares 

 https://www.pensarcontemporaneo.com/a-finlandia-se-tornara-o-primeiro-pais-do-mundo-a-abolir-todas-
asdisciplinas-escolares/ 

 
Justiça suspende retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do DF por 10 dias | Distrito 

Federal 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/07/25/justica-suspende-retorno-das-aulas-presenciais-

nasescolas-particulares-do-df-por-10-dias.ghtml 
 

Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica é objeto do Projeto de Lei 
Complementar 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/143646 
 

Estudo sobre o enfrentamento da COVID pela gestão escolar é disponibilizado pelo SEBRAE 
https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/b7862bb6327ae5881fdd49

5924c225d6/$File/19426.pdf 
 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino debate reflexos da reforma tributária no setor 
educacional 

https://confenen.org.br/ 
 

IPAE disponibiliza listagem atualizada das instituições de ensino superior credenciadas para educação a 
distância 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 
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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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