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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião de setembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154591-pt09-

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

 
Escolas de várias cidades definem o retorno às aulas presenciais  

https://fdr.com.br/2020/08/31/volta-as-aulas-5-estados-ja-tem-previsao-para-o-retorno-veja-situacao-nos-demais/  

 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC disponibiliza uma série de eventos virtuais 

realizados em diversas áreas 
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-

profissional/educacao-no-mundo-4.0  

 
UNESCO lança no Brasil curso sobre educação aberta  

https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-curso-inedita-em-educacao-aberta-no-brasil  

 
Câmara dos Deputados disponibiliza um estudo dos valores que serão transferidos paras as Unidades da 

Federação em função do novo FUNDEB 
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/veja-quanto-cada-estado-vai-receber-da-uniao-com-

novo-fundeb/index.html  

 
INEP abre edital para contratação de consultor em educação a distância 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/aberta-selecao-para-consultor-em-educacao-a-distancia  

 
Congresso Internacional de Educação a Distância será realizado em Fortaleza em março de 2021 

http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/comunicado/  

 
Novo catálogo de serviços e produtos do IPAE é lançado 
http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-servicos-e-produtos  
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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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