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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza a pauta de sua reunião de novembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164871-pt11-

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

 
Avaliação internacional da educação é prevista para maio de 2021 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/acoes-internacionais/pre-teste-do-pisa-previsto-para-maio-de-2021  

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação prossegue com suas reuniões virtuais 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa  
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/ctaa/2020/pautas/Subcolegiado_de_Educacao_e_Ciencias_Naturais_

Matematica_e_Estatistica_05112020.pdf  
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa  

 
Novas regras do Fundeb podem equilibrar oferta de educação de qualidade, dizem especialistas 

https://www.camara.leg.br/noticias/704378-novas-regras-do-fundeb-podem-equilibrar-oferta-de-educacao-de-
qualidade-dizem-especialistas/  

 
Supremo Tribunal Federal nega liberdade a suspeito de fraudar vestibulares de Medicina 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454724&ori=1  
 

Convenio entre APPLE Education e CONFENEN irá colaborar com escolas na implantação de tecnologias  
https://www.z26.com.br/events/webinar-confenen-apple-education  

 
Fórum Virtual dos Países de Língua Portuguesa terá como tema os Direitos Humanos 

http://www.lionslideranca.org.br/forum2020.htm  

 
Encontro Virtual de Procuradores Institucionais e Secretários de Instituições de Ensino Superior será 

realizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12952/   
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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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