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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Instituições privadas podem solicitar autorização para cursos técnicos até final do mês 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/instituicoes-privadas-podem-solicitar-autorizacao-para-cursos-

tecnicos-ate-final-do-mes  

 
Implantação do novo ensino médio tem regulamentação pelos Conselhos Estaduais e São Paulo já define 

normas 
http://www.ceesp.sp.gov.br/  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/03/estado-de-sp-muda-curriculo-do-ensino-medio-e-tenta-conter-
evasao-escolar-apos-pandemia.ghtml  

 
Conselho Nacional de Educação empossa novos conselheiros durante sua reunião ordinária e terá que 

deliberar sobre parte de parecer que prevê as atividades educacionais 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153391-pt08-

2020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-31-de-julho-de-2020-269968310  

 
Projeto de lei federal que prevê desconto de valores de serviços educacionais é analisado pelo Senado 

Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/28/projeto-preve-descontos-em-mensalidades-escolares-

durante-pandemia-de-covid-19  

 
Nova Portaria do MEC dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio 

nas instituições do sistema federal de ensino 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-617-de-3-de-agosto-de-2020-270223844  
 

Nações Unidas alertam para "catástrofe geracional" devido ao fechamento das escolas, que afeta um 
bilhão de estudantes em 160 países 

https://www.dw.com/pt-br/pandemia-causou-maior-interrup%C3%A7%C3%A3o-da-educa%C3%A7%C3%A3o-da-
hist%C3%B3ria-diz-onu/a-54429634  

 
Bolivia encerra o ano letivo devido à falta de condições tecnológicas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/28/projeto-preve-descontos-em-mensalidades-escolares-
durante-pandemia-de-covid-19  

 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação retorna às atividades presenciais e prevê lançamento 
de novas linhas de serviços para atender às necessidades das escolas de educação básica e superior 

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