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https://youtu.be/Kcy5LBotqp4  

 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Aprovação tácita dos processos em trâmite no âmbito da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior é objeto de esclarecimentos pelo órgão 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-explicativa  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nota-explicativa/Notasobreaprovaotcita.pdf  

 
MEC vem intensificando a aplicação de medidas punitivas contra instituições de ensino superior  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-15-de-outubro-de-2020-283216646  

 
Visitas “in loco” pelos avaliadores poderão iniciar seguindo protocolo do INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-institui-protocolo-para-visitas-durante-pandemia  

 
Conselho Nacional de Educação abre edital para contribuições para as  diretrizes curriculares nacionais 

para o curso de geografia   
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=160351-edital-de-chamamento-dcns-

geografia&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=160361-proposta-prelimninar-para-

as-dcns-de-geografia&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Pequenas escolas poderão ter linha de crédito especial com garantia segundo projeto de lei em trâmite na 

Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/noticias/697833-pequenas-escolas-poderao-ter-linha-de-credito-especial-com-garantia/  

 
Inscrições para vagas remanescentes do FIES serão retomadas a partir do dia 26 de outubro 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-para-vagas-remanescentes-serao-retomadas-a-partir-do-
dia-26  

 
Ensino remoto nas universidades, centros universitários e faculdades será debatido em webinair  

https://contato.site/ddfda8853b/grupo-ddm/webinargrupoddm  

 
Nova série de encontros virtuais do IPAE orientarão dirigentes, coordenadores e secretários de 

estabelecimentos de ensino e profissionais do ensino médio  
http://www.ipae.com.br/ev/12950/  
http://www.ipae.com.br/ev/12951/  
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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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