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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação aprovou em julho, mas ainda não o divulgou, o Parecer nº 441, da 
Câmara de Educação Superior, sobre a carga horária e duração dos cursos superiores  

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=85171&Itemid=866  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=149971-prel07-

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

 
Projeto inclui educação financeira como matéria obrigatória nos três anos do ensino médio 

https://www.camara.leg.br/noticias/699891-projeto-inclui-educacao-financeira-como-materia-obrigatoria-nos-tres-
anos-do-ensino-medio/  

 
Senadores defendem investimentos e valorização dos professores 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/15/no-dia-do-professor-senadores-defendem-investimentos-e-
valorizacao-da-profissao  

 
FNDE lança livro sobre Jornada de Educação Alimentar e Nutricional 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/fnde-lanca-livro-sobre-a-3a-edicao-da-jornada-de-educacao-
alimentar-e-nutricional  

 
Nova edição da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos  é lançada pelo INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/linha-editorial/nova-edicao-da-revista-ja-esta-disponivel  
 

CONFENEN disponibiliza regularmente informativos sobre os projetos em trâmite no Congresso Nacional 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/10/BOLETIM-no-Congresso-Nacional-Setembro-2020.pdf  

 
Colégio 24 Horas contribui com escolas particulares através de informações 

http://www.colegio24horas.com.br/  
http://www.colegio24horas.com.br/boletim/  

 
Assessoria para análise da regularidade de instituições e cursos de educação superior é um dos serviços 

prioritários para as universidades, centros universitários e faculdades 
http://www.ipae.com.br/md/907/  
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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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