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Deu no Boletim













Reitoria designa a composição da Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior
da UFABC (págs. 8 e 9)
Reitoria nomeia os membros do Comitê de Ética em Pesquisa (págs. 10 e11)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para discutir e apontar políticas que promovam igualdade de gênero e o
aumento da representatividade feminina (pág. 12)
Reitoria e Procuradoria Federal junto à UFABC publicam Ordem de Serviço conjunta (págs. 14 a 24)
Proad designa servidores da Prograd para responderem como fiscais responsáveis por Atas SRP (págs. 27 e 28)
Proec normatiza o termo “disciplina de extensão” no contexto da Resolução ConsEP nº 100 (pág. 30)
CEC define e estabelece procedimentos para registro de ações culturais e extensionistas de caráter estratégico,
instituídas e co-coordenadas pela Proec (págs. 32 e 33)
Prograd torna público o processo seletivo de alunos bolsistas para o Programa de Educação Tutorial (pág. 35 a
41)
Comissão Eleitoral torna público o processo para a composição da representação discente e técnicoadministrativa na Plenária do BC&T (págs. 42 a 46)
Comissão Eleitoral torna público o processo para a composição da representação discente e técnicoadministrativa na Plenária do BC&H (págs. 47 a 51)
CRI aprova o Acordo de Cooperação entre o Centro de Investigaciónes Tecnológicas, Biomédicas y
Medioambientales e a UFABC (pág. 105)
CRI aprova o Acordo de Cotutela de tese de doutorado entre a Universidade de Alcalá e a UFABC (pág. 106)

Deu no D.O.U.







Presidência da República altera decreto que regulamenta a lei que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio
Secretaria de Orçamento Federal modifica fontes de recursos constantes da Lei no 13.414, de 10 de janeiro de
2017
Secretaria Executiva do MEC resolve redistribuir servidor da UFABC
SERES poderá expedir atos autorizativos em caráter provisório, para credenciamento de polos de apoio
presencial, em processos de aditamento ao ato de credenciamento EaD
Estabelece o regulamento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para o ano de 2017
MEC dispõe sobre o Fórum Nacional de Educação

Deu no MEC














Educação superior: sistema de cotas é regulamentado para estudantes com deficiência
Enem 2017: candidatos surdos terão auxílio e receberão orientação na prova
Educação superior: Brasil adere a aliança internacional que reforça intercâmbio entre universidades
Parceria: MEC reforça cuidado a alunos e professores por meio do Programa Saúde na Escola
Idiomas sem Fronteiras: programa vai abrir inscrições para cursos de alemão e japonês
Informação científica: Portal dos Periódicos da Capes divulga revista Crop Science
Portal de Periódicos: acervo de jornais de 400 anos está disponível na internet
Documentário: TV Escola estreia nova temporada de série documental
Direitos humanos: seminários convidam parceiros para pacto universitário
Inclusão: escola bilíngue de Brasília é modelo para alunos com deficiência auditiva
Enem 2017: redação e português serão as provas do primeiro domingo
Fundeb: FNDE transfere R$ 918 milhões da complementação da União
Educação superior: portaria do Enade anuncia os cursos avaliados este ano

Deu na Andifes




Henry de Holanda Campos: “Nas ruas, em favor da Ciência”
Sistema de cotas é regulamentado para estudantes com deficiência
Andifes: cobrança de curso lato sensu traz segurança jurídica; alunos são contra

Uma realização Sérgio Ballaminut

