
Jornal da Educação 
Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

ISSN 0104-9895 
 

ano 25 - nº 6213 – quinta-feira – 27 de agosto  de 2020 

 

 

https://youtu.be/0J6XX1BrWhg  

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Congresso promulga emenda que torna FUNDEB permanente e aumenta repasses da União 
para as Estados, Distrito Federal e Municipios 

https://www.camara.leg.br/temas/educacao-cultura-e-esportes  

 
Abertura de prazo para recredenciamento de instituições de ensino superior permite a ampliação 

dos credenciamentos para educação a distância 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-30-de-junho-de-2020-264422536  

 
Ministro da Educação participará de reunião virtual com a ABMES 

https://abmes.org.br/  

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza a relação completa dos seus membros e define sua 

reunião ordinária de 31 de agosto a 3 de setembro 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem  

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341  

 
CAPES divulga o resultado da avaliação de cursos novos de pós-graduação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-de-cursos-novos-divulga-resultado  

 
INEP fará revisão e a consolidação dos atos normativos 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-504-de-21-de-agosto-de-2020-274382745  

 
Proposta amplia abatimento do Fies para profissional de saúde na pandemia 

https://www.camara.leg.br/noticias/680255-proposta-amplia-abatimento-do-fies-para-profissional-de-
saude-na-pandemia/  

 
Novo estudo técnico é lançado pelo IPAE e versa sobre normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
http://www.ipae.com.br/et/51ela.pdf  
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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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