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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Eleições irão definir os rumos da educação nas grandes cidades 
MDB, PP, PSD, PSDB e DEM são os partidos que mais elegeram candidatos no 1º turno das Eleições 2020 — 

Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br) 
Veja quem são os candidatos a prefeito nas capitais com segundo turno — Senado Notícias 

 
Cursos tecnológicos crescem 11,5% em um ano 

Cursos tecnológicos crescem 11,5% em um ano — Português (Brasil) (www.gov.br) 

 
Presidente do Conselho Nacional de Educação participa de evento virtual do Sindicato de Escolas 

Particulares de Minas Gerais e defende retorno das aulas presenciais e que sejam evitadas reprovações 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2lKw6s3WQ&feature=youtu.be 

 
Câmara dos Deputados disponibiliza estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que trará reflexos 

nos contratos de prestação de serviços educacionais 
Câmara dos Deputados - Lei de Proteção de Dados Pessoais (camara.leg.br) 

 
MEC investe 257 milhões para ações de formação de professores e assistência de Sala de Recursos 

Multifuncionais 
MEC investe 257 milhões para ações de formação de professores e assistência de Sala de Recursos Multifuncionais 

— Português (Brasil) (www.gov.br) 
 

Imprensa destaca reajuste do valor dos serviços educacionais pelos estabelecimentos de ensino 
O Globo: Escolas reajustam mensalidades de 2021 em até 5%, após ano de descontos (forumensinosuperior.org.br) 

 
Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior vem exercendo importante papel de 

interlocução com o Ministério da Educação 
https://forumensinosuperior.org.br/inicio/sobre-o-forum 

 
Perspectivas da Educação no Brasil e no Mundo permitirá uma visão de tendências para os próximos 

anos 
http://www.ipae.com.br/ev/12.957.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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