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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

CNE libera relação dos processos aprovados na reunião de agosto 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153471-prel08-

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

 
Decisão judicial desobriga as instituições de ensino superior a apresentar prova de regularidade fiscal em 

processos que tramitam no Ministério da Educação 
https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=21596792916999245546007
965566&evento=21596792916999245546008001418&key=963cf780a7331c94435bd4e7cefab4132ff3cdbaabafa2c01

46103bf158b4d67&hash=d73c937080544df2374f97f3ecd37ac5  

 
Projetos Institucionais do Programa de Residência Pedagógica e do Programa de Bolsas de Iniciação à 

Docência 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarial-n-114-de-6-de-agosto-de-2020-271462938  

 
Reabertura de escolas contaminou 97 mil crianças por covid-19 nos Estados Unidos 

https://exame.com/mundo/reabertura-de-escolas-contaminou-97-mil-criancas-por-covid-19/?utm_source=whatsapp  

 
Oferta de cursos técnicos de nível médio por Instituições privadas de ensino superior é tema de evento 

promovido pelo SEMERJ 
http://novo.semerj.org.br/sem-categoria/ficha-de-inscricao-oferta-de-cursos-tecnicos-de-nivel-medio-por-instituicoes-

privadas-de-ensino-superior/  
www.ipae.com.br/md/opem/  

 
STF reconhece tempo de cursos de pós-graduação como atividade jurídica no âmbito do Ministério 

Público 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449106&ori=1  

 
Evento sobre os novos cenários para o ensino médio e oportunidades de 

desenvolvimento abordará os itinerários formativos, legislação e projetos inovadores 
http://www.ipae.com.br/ev/12.947.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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