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Matérias veiculadas nesta edição 
 

 
 

MEC define novo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-

educacao-superior  

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmula dos pareceres aprovados em julho 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-273917326  

 
Proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é votada no Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/24/pec-do-fundeb-permanente-sera-votada-nesta-terca-feira  

 
UNESCO lança estudos sobre a educação com ênfase nas consequências adversas do fechamento de 

escolas 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  
https://en.unesco.org/news/launch-girls-back-school-guide  

 
Estudo mostra os avanços da educação a distância no ensino superior 

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/3979/educacao-a-distancia-avanca-no-ensino-superior-do-brasil  
 

Evento debate aspectos sobre a inadimplência no setor educacional 
https://contato.site/ddfda8853b/grupo-ddm/webinargrupoddm 

 
Avaliação dos alunos e das IES no pós-pandemia é tema de evento do SEMERJ 
http://novo.semerj.org.br/sem-categoria/avaliacao-dos-alunos-e-da-ies-no-pos-pandemia/  

 
Nova edição do IPAE News é lançada com informações sobre serviços e atividades 

http://www.ipae.com.br/ipaenews/ano6/16/  
 

  

https://youtu.be/M0nOXXy2dRc
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-273917326
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/24/pec-do-fundeb-permanente-sera-votada-nesta-terca-feira
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/news/launch-girls-back-school-guide
https://abmes.org.br/noticias/detalhe/3979/educacao-a-distancia-avanca-no-ensino-superior-do-brasil
https://contato.site/ddfda8853b/grupo-ddm/webinargrupoddm
http://novo.semerj.org.br/sem-categoria/avaliacao-dos-alunos-e-da-ies-no-pos-pandemia/
http://www.ipae.com.br/ipaenews/ano6/16/


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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