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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Educação domiciliar é aprovada por lei do Distrito Federal 

https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|12_Dezembro|DODF%20237%2017-12-
2020|&arquivo=DODF%20237%2017-12-2020%20INTEGRA.pdf 

 
Câmara aprova projeto que regulamenta o FUNDEB 

Câmara aprova projeto que regulamenta o Fundeb sem repasse para filantrópicas - Notícias - Portal da Câmara dos 
Deputados (camara.leg.br) 

 
Instrução normativa do MEC regula a emissão e o registro de diploma de graduação por meio digital pelas 

Instituições de Ensino Superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2.397.315-de-15-de-dezembro-de-2020-294341960 

 
Cronograma e demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Programa Universidade para 

Todos  referente ao primeiro semestre de 2021 é definido pela Secretaria de Educação Superior do MEC 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-66-de-8-de-dezembro-de-2020programa-universidade-para-todos-

prouniprocesso-seletivo-primeiro-semestre-de-2021-293831385 

 
Censo da educação superior de 2020 é definido e já trazendo as atribuições dos Recenseadores 

Institucionais 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-635-de-17-de-dezembro-de-2020-29493807 

 
MEC aplica punições em diversas instituições de ensino superior 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-de-17-de-dezembro-de-2020-294923542 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-de-17-de-dezembro-de-2020-294920421 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-614-de-16-de-dezembro-de-2020-294937926 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-617-de-17-de-dezembro-de-2020-294921087 

 
Fundação Oswaldo Cruz cria pesquisa virtual sobre o retorno escolar 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-cria-pesquisa-virtual-sobre-o-retorno-escolar 

 
Novas linhas de assessoria para Análise da Regularidade de Instituições e Cursos de Educação Superior 

são lançadas pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/md/907/ 
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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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