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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Normas sobre o retorno às atividades presenciais são fixadas pelo MEC para as instituições de ensino 
superior com reflexos nas escolas de educação básica são questionadas pelas entidades, educadores e 

parlamentares e deverão ser modificadas 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-291532789 

Oposição reage contra portaria do MEC sobre aulas presenciais em universidades - Notícias - Portal da Câmara dos 
Deputados (camara.leg.br) 

 
Conselho Nacional de Educação libera parecer aprovado em julho que atualiza resoluções sobre cargas 

horárias e do tempo de integralização dos cursos de graduação  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167061-pces441-20-

1&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16872-res-cne-ces-002-

18062007&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rces004_09.pdf 

 
Prorrogação do prazo para a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos de 

financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil é definida pelo FNDE 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-719-de-1-de-dezembro-de-2020-291814735 

 

Abertura de prazo para encaminhamento de propostas de modificação do Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia é definida pelo MEC 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.028-de-2-de-dezembro-de-2020-291824551 

 
Supremo Tribunal Federal concede liminar que suspende a eficácia do decreto que instituiu a Política 

Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948  

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456419&ori=1 
 

Parlamentares solicitam à Presidência do Senado que atue pela regulamentação do Fundeb 
Senadores pedem à Presidência do Senado que atue pela regulamentação do Fundeb — Senado Notícias 

 
Instituto internacional ligado à UNESCO analisa aspectos educacionais decorrentes da desigualdade 

social 
Education: The antidote to inequality in Latin America post COVID-19 | IIEP-UNESCO 

 
IPAE amplia estuda a ampliação das cooperações técnicas com entidades sindicais e educacionais  

http://www.ipae.com.br/ipae/parceiros-institucionais/ 
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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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