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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 são definidas 
pelo governo federal 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-10-de-dezembro-de-2020-293526006 

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza pareceres aprovados em sua última reunião do ano 

portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167191-prel12-
2020&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 

 
INEP disponibiliza Conceito Preliminar de Cursos de Graduação referentes ao ano de 2019 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-625-de-9-de-dezembro-de-2020-293262555 

 
Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é aberta em Brasília 

https://semanact.mcti.gov.br/ 

 
Supremo Tribunal Federal determina observância de lista tríplice para nomeação de reitores das 

universidades federais 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457000&ori=1 
 

Câmara dos Deputados aprova projeto que regulamenta o FUNDEB 
https://www.camara.leg.br/noticias/715019-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-o-fundeb/ 

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino edita seu informativo virtual do último trimestre 

de 2020 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Informativo-Concluído-CONFENEN-4º-Trimestre-2020.pdf 

 
Nova edição do estudo técnico sobre normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública é lançado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/et/51ela.pdf 
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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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