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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização é regulamentado por lei 

federal 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.113-de-25-de-dezembro-de-2020-296390151  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/sancionada-a-lei-que-regulamenta-o-fundo-de-manutencao-e-
desenvolvimento-da-educacao-basica-e-de-valorizacao  

 
MEC define calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema 

e-MEC em 2021  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464  

 
Prazo para validação das inscrições pelas Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento 
do FIES e para aditamentos de renovação dos contratos de financiamento são prorrogados pelo FNDE  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-782-de-22-de-dezembro-de-2020-296172635  

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza a súmula com os últimos pareceres aprovados na reunião 

de novembro. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166351-sum011-

20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166481-sum011-20-

complementar1&category_slug=dezembro-2020-pdf&Itemid=30192  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-de-pareceres-296048358  

 
Congresso Nacional encerra seu ano legislativo  

https://www.camara.leg.br/noticias/718690-deputados-aprovam-sete-projetos-no-ultimo-dia-do-ano-legislativo/  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/23/mesmo-com-pandemia-congresso-analisou-vetos-e-

projetos-ao-longo-do-ano  
 

Projeto de lei garante afastamento sem perda financeira de professor que sofre violência 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/23/proposta-garante-afastamento-sem-perda-financeira-de-

professor-que-sofre-violencia  
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8908340&ts=1606920313631&disposition=inline  

 
Supremo Tribunal Federal prossegue na análise de ação de inconstitucionalidade que versa sobre a 

aplicação de benefícios às entidades filantrópicas  
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3979672  

 
IPAE deseja um 2021 de prosperidade 

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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