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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031 é lançada por decreto do 
Governo Federal  e traz oportunidades para participação das instituições de educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10531.htm  

  
Ensino a distância se confirma como tendência de forte crescimento e dezenas de instituições de ensino 

superior ingressam com processos de credenciamento 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-se-confirma-como-

tendencia  
 

CAPES apresenta ações e políticas a Conselho Nacional e destaca o Sistema Nacional de Pós-
Graduação 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-apresenta-acoes-e-politicas-a-conselho-nacional  

 
Projeto de lei que faculta o pagamento das mensalidades escolares em datas e planos diferenciados tem 

movimentação na Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=54208 

 
Conferência mundial destacará a vanguarda dos desenvolvimentos de tecnologia de aprendizagem 

https://oeb.global/conference  

 
Estudo internacional do Centro para o Futuro do Trabalho destaca as novas ocupações e evidencia que a 

grande parte ainda não vem sendo priorizadas pelas instituições de educação técnica e superior 
https://www.cognizant.com/futureofwork/?_ga=2.163199801.467521313.1603906288-282978524.1603906288  

https://www.napratica.org.br/possiveis-profissoes-do-futuro/  

 
ABMES promove evento com o INEP sobre avaliação de cursos e instituições 

https://abmes.org.br/eventos/detalhe/872/bate-papo-com-inep-avaliacao-de-cursos-e-de-ies  

 
Encontros sobre ensino médio e para procuradores institucionais serão realizados virtualmente pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12.951.htm 
http://www.ipae.com.br/ev/12.952.htm 
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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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