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

 

ISSN 0104-9895 
 

ano 25 - nº 6215 – quinta-feira –3 de setembro  de 2020 

 
 

https://youtu.be/41f243ZTJwc   
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Classificação referente aos cursos de graduação e sequenciais de formação específica declarados ao 
Censo da Educação Superior é liberada pelo INEP 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-2-8-mil-cursos-classificados-no-primeiro-semestre  

 
Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de setembro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados/  

 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC define  aprovação tácita para os atos públicos  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-487-de-31-de-agosto-de-2020-275410282  

 
Senado aprova proposta que impede cancelamento de bolsas de estudos na pandemia 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/senado-aprova-proposta-que-impede-cancelamento-de-bolsas-
de-estudos-na-pandemia  

 

CONFENEN orienta sobre a Lei n.º 14.040, que confirma normas excepcionais. 
https://confenen.org.br/confenen-peper/  

https://confenen.org.br/  

 
Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa é adiado para 2021 

http://aulp.org/  

 
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de .Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil – PROINFÂNCIA dispõe de manuais para orientação às escolas 
https://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20de%20Reestrutura%C3%A

7%C3%A3o,o%20acesso%20de%20crian%C3%A7as%20a  
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-equipamentos  

 
Cartilha dos Direitos e Deveres na Educação, em nova versão, é lançada pelo IPAE   

http://www.ipae.com.br/ipae/cartilha-dos-direitos-em-educacao/  
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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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