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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmula de pareceres aprovados em julho 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-278232310  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-271966330 
 

Guia de retorno às aulas presenciais é elaborado pelo Sindicato de Escolas Particulares do Distrito 
Federal 

https://sinepe-df.org/site/iportal/public/biblioteca-de-
arquivos/documentosdiversos/72c28931a55b7a03259a0facfa27be2b.pdf  

 

Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior tem novas regra de 
gestão 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-536-de-16-de-setembro-de-2020-278467372 
 

Portal de Periódicos da CAPES oferece conteúdo de produção nacional 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/portal-de-periodicos-oferece-conteudo-de-producao-nacional  

https://www.periodicos.capes.gov.br/ 
 

Litigio entre Ministério Público e Prefeitura do Rio de Janeiro impede retorno de aulas presenciais  
http://www.tjrj.jus.br/documents/5111210/0/Suspensa%CC%83o+Nova+-+Reabertura+das+Escolas.pdf/831c0ee0-

1fb1-b60b-969b-c670b68271e9?t=1600370649206 
 

Proposta estabelece cotas para ingresso em programas federais de pós-graduação 
https://www.camara.leg.br/noticias/693803-proposta-estabelece-cotas-para-ingresso-em-programas-federais-de-pos-

graduacao/ 
 

Senado retorna às atividades presenciais com votação de autoridades 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/senado-retorna-as-atividades-presenciais-com-votacao-de-

autoridades 
 

Aprendizagem híbrida é tema de evento virtual do IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12948/ 
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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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