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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Conselho Nacional de Educação libera calendário de suas reuniões de 2021 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167151-cne-calendario-reunioes-

2021&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192 
 

Ministério da Educação estabelece Calendário Extraordinário de abertura do protocolo para a 
regularização das IES em situação de irregularidade administrativa  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-596-de-10-de-dezembro-de-2020-293528383 
 

Comissão da Câmara de Deputados debate retomada das aulas presenciais no ensino básico em 
encontro virtual 

https://www.camara.leg.br/noticias/715885-comissao-debate-retomada-das-aulas-presenciais-no-ensino-basico/ 

 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC edita atos sobre a extinção 

voluntária de cursos modalidades presencial e a distância 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-168-de-10-de-dezembro-de-2020-293526087 

 
Rede +Brasil vai facilitar transferência de recursos entre a União Federal e os Estados e Municípios 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/foi-assinado-na-ultima-sexta-feira-11-o-acordo-de-cooperacao-

tecnica-para-adesao-a-plataforma-brasil 

 
Dia do Plano Nacional de Educação é comemorado e INEP que cria um ambiente de monitoramento das 

ações  
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/monitoramento-do-pne/inep-monitora-evolucao-do-plano-nacional-de-

educacao 

 
Campanha de Prevenção a Cursos Irregulares 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/campanhas/campanha-de-prevencao-a-cursos-irregulares 

 
Perspectivas da Educação no Brasil e no Mundo é tema do último evento virtual do IPAE em 2020 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/173dez/ 
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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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