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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Médicos e deputados federais defendem volta imediata às aulas presenciais no Brasil em estudo realizado 
pela Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 

https://www.camara.leg.br/noticias/703432-medicos-e-deputados-defendem-volta-imediata-as-aulas-presenciais-no-
brasil/  

 
MEC encerra o período de ingresso de novos credenciamentos de instituições de ensino superior 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-218-de-30-de-junho-de-2020-264422536  
 

Prazos para renovação do Financiamento Estudantil são prorrogados pelo FNDE  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-655-de-29-de-outubro-de-2020-285762915  

 

Dia internacional contra a violência e bullying na escola, incluindo cyberbullying, será comemorado pela 
UNESCO no dia 5 de novembro 

https://iite.unesco.org/announcements/international-day-against-bullying-at-school-including-cyberbullying/  

 
Conselho Nacional de Educação se reunirá na semana de 9 a 12 de novembro 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341  

 
Política Nacional de Educação Especial é objeto de estudo jurídico da Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/10/201023-Dr.-Ricardo-Albuquerque-Decreto-10.502-30.9.20.pdf  

 
Pesquisa divulgada pelo MEC destaca que educação profissional beneficia pessoas com deficiências 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/educacao-profissional-beneficia-pessoas-com-deficiencias  

 
Nova edição da Consolidação da Legislação Educacional Brasileira é lançada pelo IPAE 

http://ipae.com.br/md/404/  
http://ipae.com.br/md/404/descricao.html  
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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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