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https://youtu.be/O42xXYh5rI4

Matérias veiculadas nesta edição
Senado Federal aprova auxílio a escolas privadas da educação básica
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/09/senado-aprova-projeto-de-auxilio-a-escolas-privadas-daeducacao-basica-texto-vai-a-camara
https://noticias.r7.com/brasil/senado-aprova-socorro-para-escolas-particulares-durante-pandemia-09092020

MEC publica editais sobre o Programa Universidade para Todos
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-53-de-3-de-setembro-de-2020-programa-universidade-para-todos-prouniprocesso-de-ocupacao-de-bolsas-remanescentes-segundo-semestre-de-2020-276210999
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-54-de-3-de-setembro-de-2020-programa-universidade-para-todos-prouni276211038

CAPES vem desenvolvendo mecanismos para a implantação de programas de pós-graduação stricto
sensu através de educação a distância
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-90-de-24-de-abril-de-2019-85342005
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-70-de-5-de-junho-de-2020-260784825
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-129-de-4-de-setembro-de-2020-*-276385257

Dia Mundial da Alfabetização evidencia a necessidade de programas que reduzam o número de
analfabetos no Brasil
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-alfabetizacao.htm

Brasil avança no ranking das universidades mas ainda está distante das primeiras colocações, segundo
pesquisa feita por entidade britânica
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Conselho Nacional de Educação desenvolve ações através de Comissões Técnicas que atuam em várias
áreas
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=154601-agenda-setembro2020&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192

Associação Brasileira de Mantenedoras de Faculdades (ABRAFI) realiza eventos comemorativos de seus
15 anos
https://us02web.zoom.us/j/83856030564?pwd=ZDZkSEhGY3cvRWtKTkZVdlRpMlZqdz09
https://www.abrafi.org.br/

Centro de estudos sobre diversos segmentos é lançado pelo IPAE
(Direito Educacional, Educação a Distância, Administração da Educação, Violência na Educação,
Educação Política e Avaliação da Educação)
http://www.ipae.com.br/ipae/servicos-de-apoio/

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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