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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação define a pauta de sua reunião e prevê posse dos novos conselheiros 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153391-pt08-

2020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192     
 

Supremo Tribunal Federal começa a deferir medidas judiciais contra leis estaduais que reduzem as 
mensalidades escolares 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5957168  
 

Normas do Exame Nacional do Ensino Médio são definidas para a versão impressa 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-54-de-28-de-julho-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-

enem-2020-impresso-269755888   
 

MEC com poucas atividades em função de dificuldades de presença física do ministro 
http://portal.mec.gov.br/agenda-dirigentes-2015?view=autoridade&id=31891&dia=2020-07-30   

 
CONFENEN ajuíza ação no STF conta lei municipal que invade competência federal 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=448234&ori=1   
 

Senado analisa proposta que cria bolsa estudantil emergencial durante pandemia 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/07/senado-analisa-proposta-que-cria-bolsa-estudantil-

emergencial-durante-pandemia     
 

Instituições de ensino superior voltam a ter oportunidade para credenciamentos para educação a distância 
em outubro 

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

IPAE orienta as escolas de educação básica para o retorno às atividades presenciais através de estudos 
técnicos e eventos virtuais 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/160jul/  
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/161jul/  

  

https://youtu.be/QYYJHjtB8Ig
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153391-pt08-2020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153391-pt08-2020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5957168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-54-de-28-de-julho-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-enem-2020-impresso-269755888
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-54-de-28-de-julho-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-enem-2020-impresso-269755888
http://portal.mec.gov.br/agenda-dirigentes-2015?view=autoridade&id=31891&dia=2020-07-30
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=448234&ori=1
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/07/senado-analisa-proposta-que-cria-bolsa-estudantil-emergencial-durante-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/07/senado-analisa-proposta-que-cria-bolsa-estudantil-emergencial-durante-pandemia
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-30-de-junho-de-2020-264422536
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/160jul/
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/161jul/


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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