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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

INEP disponibiliza resultados do Conceito ENADE e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos 
Observados e Esperados (IDD) referente ao ano de 2019 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-575-de-20-de-outubro-de-2020-2840002  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/maioria-dos-estudantes-avaliados-e-da-rede-privada  

 
Programa Especial de Regularização do Fundo de Financiamento Estudantil é lançado pelo Governo 

Federal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-42-de-21-de-outubro-de-2020-284433282  

 
Educação Corporativa do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação disponibiliza cursos através 

de sua escola virtual 
https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/  

 
CAPES mostra impacto de cursos de capacitação virtuais 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/infocapes-mostra-impacto-de-cursos-de-capacitacao-virtuais  

 
Proposta limita penhora online em até 30% da conta e das aplicações do devedor 

https://www.camara.leg.br/noticias/696887-proposta-limita-penhora-online-em-ate-30-da-conta-e-das-aplicacoes-do-
devedor/  

 
O impacto da COVID-19 nas empresas de educação é objeto de pesquisa do SEBRAE 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b48632dd-9b39-46a2-bf3b-

e9f7f49e24ca#pageNum=7  

 
Falecimento do Senador Arolde de Oliveira é sentido no meio educacional 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/21/morre-o-senador-arolde-de-oliveira-aos-83-anos-vitima-de-
covid-19  

 
Os novos cenários para as escolas de educação básica e superior foi tema de evento virtual promovido 

pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/167out/  
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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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