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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Eleição em todo o País transcorre com tranquilidade e aponta a manutenção de grande número de 
prefeitos e vereadores e consequentemente a continuidade de políticas municipais para a educação 

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/candidatos-de-18-estados-disputarao-prefeitura-no-2o-
turno  

 
Ministério da Educação editará portaria com medidas punitivas para mais de 150 instituições que estão 

com atos de credenciamento vencidos 
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-

educacao-superior  

 
Brasil tem 11 milhões de analfabetos 

Dia Nacional da Alfabetização foi celebrado no dia 14 de novembro, em alusão à data de criação do 
Ministério da Educação e Cultura, em 1930 e IBGE mostra a existência de 11 milhões de analfabetos 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/11/brasil-tem-11-milhoes-de-analfabetos-aponta-ibge  

 
Conselho Nacional de Educação divulga súmula dos pareceres aprovados em outubro, libera relação dos 
processos analisados e edita resolução sobre matricula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, 

apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro e aprova novo catálogo dos 
cursos técnicos 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-288323901  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=165261-prel11-

2020&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=165271-rceb001-

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

 
Painel de dados para orientar oferta de cursos técnicos é lançado pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-painel-de-dados-para-orientar-oferta-de-cursos 
http://portal.mec.gov.br/novoscaminhos/?pagina=painel-demandas  

 

Supremo Tribunal Federal analisará ação proposta pela OAB e pede nomeação dos primeiros nomes de 
listas tríplices para reitores de universidades federais 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454972&ori=1  

 
CAPES divulga calendário  para as atividades do Processo de Avaliação para o ano de 2021 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-13-de-novembro-de-2020-288542182  

 
Legislação Educacional será  tema de evento promovido pelo Instituto de Pesquisas e Administração da 

Educação 
http://www.ipae.com.br/ev/12953/  
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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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