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ConsUni recomenda ao ConsEPE a criação de Grupo de Trabalho (pág. 7)
ConsUni altera, em sua Resolução nº 173, a Resolução nº 47 (pág. 8)
ConsUni delega, em sua Resolução nº 174, competências às Comissões, Comitês e Conselhos Setoriais da
UFABC (págs. 9 e 10)
ConsUni institui, em sua Resolução nº 175, a Comissão Permanente de Acessibilidade da UFABC (págs. 11 e 12)
Reitoria regulamenta as normas gerais para realização de despesas de uso comum (págs. 14 a 18)
Proad designa servidores da Prograd para responderem como fiscais responsáveis por Atas SRP (págs. 24 e 25)
CEC define, em sua Resolução nº 007, as atividades de Extensão Universitária da UFABC (págs. 27 e 28)
Prograd institui a comissão julgadora de recursos de desligamento (pág. 30)
Prograd institui Grupo de Trabalho para estudar a viabilidade de regulamentação da oferta de Estudo Dirigido
como modalidade de ensino e aprendizagem (pág. 31)
Prograd institui a Comissão Eleitoral de membros representantes discentes e técnico-administrativos nas
plenárias do BC&T e BC&H (págs. 32 e 33)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 38 a 41)
SUGEPE homologa avaliações de desempenho referentes ao estágio probatório de servidores técnicoadministrativos (pág. 42)
CMCC credencia docente em curso de formação específica (pág. 74)
CG revoga portaria (pág. 76)

Deu no D.O.U.







Propladi publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e a Nacional de
Grafite Ltda.
MEC homologa Parecer CNE que altera nomenclatura de Programa e de Curso de Pós-Graduação da UFABC
MEC altera portaria que dispõe sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica e dá outras providências
Propladi Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e a Flexmedia Ind. Com.
Equipamentos e Tecnologia Ltda-ME
Propladi publica Extrato de Protocolo de Intenções celebrado entre a UFABC e a Amazon Fair Gold Com. Imp.
Exp. de Ouro Ltda.
UFABC firma novos Convênios de Cooperação de estágio

Deu no MEC











Enem: Exame não será mais utilizado para certificar o ensino médio
Dia do livro infantil: MEC investe R$ 102 milhões na aquisição de 19 milhões de obras de literatura
Dia do livro infantil: MEC quer ampliar literatura em Braille nas escolas
Educação superior: alagoana que estuda em Harvard preside a Brazil Conference
Educação superior: prorrogado o prazo para revisão da Classificação de Cursos
Dia do Índio: Ministério da Educação desenvolve políticas e ações voltadas para povos indígenas
Educação financeira: evento visa conscientizar sobre planejamento das finanças
Recursos: instituições federais recebem R$ 199 milhões para custeio
LIDE: em seminário no Paraná, ministro destaca avanços e desafios da educação
Educação inclusiva: Dia Nacional da Libras é celebrado com novidades na aprendizagem para surdos

Deu na Andifes








Fórum Internacional sobre a Amazônia acontece na UnB
Marcha pela Ciência mobilizará comunidade científica em São Paulo
Pesquisa da UFF testa vacinas contra infecção hospitalar
Marcha pela Ciência: gesto contra a ofensiva irracionalista no mundo
Como os cientistas reagem ao menor orçamento federal para a área em 12 anos
MEC divulga 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular

Uma realização Sérgio Ballaminut

