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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação inicia sua reunião plenária de outubro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=159201-pt10-

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

Sobrestamento dos processos de recredenciamento de instituições de educação superior, bem como dos 
processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, nas modalidades 

presencial e a distância 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-796-de-2-de-outubro-de-2020-281071604  

 
Dispositivos sobre escolha de reitores das universidades federais são objeto de ação no STF 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452698&tip=UN  
 

Política Nacional de Educação Especial, recém lançada pelo Governo Federal, é questionada por 
deputados contrários à mesmo 

https://www.camara.leg.br/noticias/697512-projetos-suspendem-nova-politica-de-educacao-especial-apresentada-
pelo-governo/  

 
Ney Suassuna assume novo mandato no Senado 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/29/ney-suassuna-assume-novo-mandato-no-senado 

 
CONFENEN E A REFORMA TRIBUTÁRIA 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CONFENEN-Informa-2-de-outubro-de-2020.pdf 

 
Organização Universitária Interamericana (OUI) cria Espaço de Mobilidade Virtual no Ensino Superior  

https://oui-iohe.org/pt-br/  
https://oui-iohe.org/pt-br/emovies/ 

 
IPAE destaca sua atuação na área de Administração da Educação 

https://youtu.be/Mqp76vvQk1I  
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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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