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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Ministro da Educação debate com parlamentares aspectos da volta às aulas 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/ao-vivo-comissao-mista-da-covid-19-17-09-2020  

 
Portaria dispõe sobre a ocupação de vagas remanescentes dos processos seletivos do Fundo de 

Financiamento Estudantil no segundo semestre de 2020 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-756-de-15-de-setembro-de-2020-277741817  

 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) vem realizando suas sessões seguindo um 
calendário por áreas 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/ctaa/pautas-de-reunioes  

 
UNESCO incentiva parceiras  com governos, instituições acadêmicas, fundações e organizações da 

sociedade civis 
https://en.unesco.org/partnerships  

 
Instituto Benjamim Constant comemora 166 anos em evento virtual 

http://www.ibc.gov.br/  
http://www.ibc.gov.br/noticias/1375-ibc-festeja-o-aniversario-de-166-anos-nesta-quinta-feira-17  

 
Câmara lança curso para estimular participação feminina nas eleições 

https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/684249-camara-lanca-curso-para-estimular-participacao-
feminina-nas-eleicoes/  

 
SEMERJ destaca a eleição do Prof. Antonio Charbel Zaib como vice-presidente do Conselho Estadual de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro 
http://novo.semerj.org.br/nossa-coluna/nota-da-diretoria-colegiada/  

 
IPAE cria espaço para difusão de produção intelectual de educadores 

http://www.ipae.com.br/ipae/servicos-de-apoio/  
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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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