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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Ministério da Educação, pressionado por entidades, altera portaria de retorno das atividades presenciais 
nas instituições de ensino superior 

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

 
Brasil está entre os poucos que ainda têm colégios fechados ou que consideram recuar de reabertura 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/maioria-dos-paises-mantem-escolas-abertas-mesmo-com-
nova-alta-de-casos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa 

 
Plenário já pode votar criação do Sistema Nacional de Educação 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/12/plenario-ja-pode-votar-criacao-do-sistema-nacional-de-
educacao 

 
Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC apresenta, em reunião virtual da 

ABMES, mudanças que estão sendo feitas no setor educacional 
Especial de fim de ano | Bate-papo com o MEC e perspectivas para 2021 (abmes.org.br) 

 
Projeto obriga escolas a ter merenda diferenciada para alunos diabéticos e hipertensos 

https://www.camara.leg.br/noticias/713343-projeto-obriga-escolas-a-ter-merenda-diferenciada-para-alunos-
diabeticos-e-hipertensos/ 

 
8º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação é realizado pela UNDIME  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/saiba-como-acessar-o-8o-forum-nacional-extraordinario-da-undime-e-
a-feira-virtual 

 
Conselho Nacional de Educação, apesar de não constar na pauta dos processos a serem analisados, 

recebe pressão do Ministro para  modificação do entendimento sobre o retorno às atividades presenciais 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167081-pr12-

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

 
IPAE lança edições atualizadas das publicações técnicas 

http://www.ipae.com.br/md/publicacoestecnicas/ 
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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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