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https://youtu.be/f9QnFS68KsI  
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC aplica medidas punitivas contra um grande número de instituições de ensino superior tendo em vista 
atos de credenciamento vencidos e falta de regularidade fiscal 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-541-de-26-de-novembro-de-2020-290845773 

 
Resultado das eleições mostra a força dos partidos políticos  

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/29/mdb-encolhe-mas-lidera-ranking-
de-prefeitos-eleitos-pp-e-psd-crescem-e-ocupam-2a-e-3a-posicoes.ghtml 

 
Fórum Nacional de Educação é iniciado por meio virtual e debate o Plano Nacional de Educação 

https://youtu.be/zoqvM5Eyzow  
 

Normas do processo seletivo para o FIES de 2021 são disponibilizadas pelo MEC 
PORTARIA Nº 1.009, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - PORTARIA Nº 1.009, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - 

DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br) 

 
CNE libera pauta de sua última reunião do ano 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166461-pt12-
2020&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
Ministério da Educação  lança aplicativo gratuito para reforçar alfabetização  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-mec-lanca-aplicativo-gratuito-para-reforcar-
alfabetizacao  

 

Deputados querem recursos para ampliar acesso de estudantes à internet 
https://www.camara.leg.br/noticias/711682-deputados-querem-recursos-para-ampliar-acesso-de-estudantes-a-

internet/  

 
Encontro Virtual sobre Ensino Médio será realizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12956/  
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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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