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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é disponibilizado em nova versão pelo MEC após o Conselho 

Nacional de Educação republicar resolução 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-15-de-dezembro-de-2020-*-295305577 

http://cnct.mec.gov.br/ 

 
Supremo Tribunal Federal prioriza cooperação internacional com a Universidade de Oxford para 

realização de pesquisas acadêmicas relacionadas ao arranjo de cortes constitucionais, direitos humanos e 
governança democrática. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457433&tip=UN 
 

Regulamentação do FUNDEB beneficiará escolas públicas de todo o Brasil 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/18/confirmada-na-camara-versao-do-senado-para-

regulamentar-fundeb-vai-a-sancao 

 
Projeto de lei que prevê Arranjos de Desenvolvimento da Educação será deliberado pela Câmara dos 

Deputados 
https://confenen.org.br/n-o-95-2020-em-pauta-na-camara-projeto-que-dispoe-sobre-arranjos-para-o-

desenvolvimento-da-educacao/ 

 
Curso de práticas de produção de texto inicia aulas virtuais é lançado pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/curso-de-praticas-de-producao-de-texto-inicia-aulas-virtuais 

 
Sancionada lei que altera Fundo de Universalização das Comunicações e prevê benefícios para as 

escolas  
https://www.camara.leg.br/noticias/717001-sancionada-lei-que-altera-fust-com-veto-a-banda-larga-em-todas-as-

escolas-publicas-ate-2024/ 

 
Sindicato de Mantenedoras de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro promove evento virtual sobre 

Retrospectiva de 2020 e Expectativas de 2021 que tem destaque do Prof. Antonio Freitas sobre a 
necessidade de um novo projeto de educação para o Brasil 

http://novo.semerj.org.br/ 

 
IPAE transmite os votos de um Natal de paz 

http://www.ipae.com.br/md/msgfinaldeano1/  
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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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