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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Lei sobre as normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 
das medidas para enfrentamento da situação de emergência, já aprovada no Congresso Nacional, 

aguarda sanção do Presidente da Republica 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8869563&ts=1596652679577&disposition=inline  

 
Prorrogação do prazo para implantação de instituições credenciadas e de cursos autorizados, em razão 

das circunstâncias restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19 é admitido pelo CNE 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153561-pcp010-

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

 
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração são aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154111-pces438-20-

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

 
Exame Nacional de Ensino Médio terá 47 mil participantes com atendimento especializado 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/enem-2020-tera-47-milparticipantes-com-atendimento-especializado  

 
Área de Direito passa a contar com novo rótulo na Cine Brasil 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/area-de-direito-passa-a-contar-com-novo-rotulo-na-cine-brasil  

 
Parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação são publicados através de Portaria Interministerial 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-2-de-10-de-agosto-de-2020-272325251  

 
Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino declara luto oficial tendo em vista o falecimento 

de seu presidente 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/08/CONFENEN-Informa-13-de-agosto-de-2020.pdf  

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação amplia a produção de e-books, audiolivros e 

videolivros e define as normas editoriais 
http://www.ipae.com.br/normaslivros.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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