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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Regras do processo seletivo para o Programa Universidade para Todos para o primeiro semestre de 
2021são liberadas pela Secretaria de Educação Superior do MEC 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-65-de-6-de-novembro-de-2020programa-universidade-para-todos-prouni-
processo-seletivo-primeiro-semestre-de-2021-287042415  

 
Escolas particulares estudam formas diferentes para fixação dos valores dos serviços educacionais em 

2021, não obstante projeto de lei pretendesse congelar os preços 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144709  

 
Conselho Nacional de Educação libera a previsão de processos a serem analisados na reunião de 

novembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164881-pr11-

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

 
Diretrizes, os procedimentos e os prazos diferenciados para os participantes com privação de liberdade no 

Exame Nacional do Ensino Médio 2020 são publicadas pelo INEP 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-94-de-5-de-novembro-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-para-

pessoas-privadas-de-liberdade-e-jovens-sob-medida-socioeducativa-enem-ppl-2020-287134930  

 
Eleição de Joe Biden deixa incerta a cooperação técnica com Estados Unidos estabelecida pelo Ministério 

da Educação com a embaixada americana 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/encontro-busca-cooperacao-tecnica-com-estados-unidos  

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/11/10/biden-eleito-como-ele-vai-mudar-a-politica-externa-dos-
eua.htm  

 
Câmara oferece conteúdos educativos sobre eleições e papel do vereador 

https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/704352-camara-oferece-conteudos-educativos-sobre-eleicoes-e-
papel-do-vereador/  

 
Projeto do e-Cidadania incentiva estudantes a criarem sugestões de leis 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/11/projeto-do-e-cidadania-incentiva-estudantes-a-criarem-
sugestoes-de-leis  

 
Eventos virtuais do IPAE contribuem para estudos sobre diversos aspectos da educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/eventos-virtuais/  
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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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