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Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Estudos e Trabalho responsável pela
pesquisa e elaboração do Código de Ética (pág. 6)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para estudo acerca da aferição de renda familiar na matrícula dos alunos
ingressantes na UFABC (pág. 18)
Reitoria institui o Grupo Temático de Recursos Hídricos e Saneamento (págs. 19 e 20)
Reitoria institui o Grupo Temático de Gestão de Resíduos (págs. 21 e 22)
Prograd institui a comissão que coordenará o processo de seleção de alunos de graduação para o Programa de
Educação Tutorial 2017 (pág. 31)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram em normativa vigente de desligamento de curso de
graduação (págs. 32 a 38)
Prograd torna público edital que estabelece as normas da seleção de monitores e formação de cadastro
reserva para disciplinas semipresenciais (págs. 39 a 45)
CETIC publica sinopse da continuação da sua II sessão de 2017 (pág. 76 a 79)
ConsUni institui, em sua Resolução nº 176, as normas para a criação da Diretriz Orçamentária anual como
parâmetro para o planejamento e execução orçamentária da UFABC (págs. 6 e 7)
Reitoria nomeia a Assessoria do Comitê de Governança, Riscos e Controles no âmbito da UFABC (pág. 9)
Reitoria torna pública chamada presencial para inscrição, seleção e ocupação de vagas remanescentes de
ingresso (págs. 11 a 16)
Prograd retifica portaria que deu publicidade aos discentes que incorreram em normativa vigente de
desligamento de curso de graduação (pág. 20)
Prograd credencia docente em Bacharelado Interdisciplinar (pág. 21)
SUGEPE designa Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco B (pág. 131)
CRI aprova Protocolo de Intenções entre a University Alliance Ruhr e a UFABC (pág. 144)
ConCECS revoga e substitui resolução que regulamenta o credenciamento e descredenciamento de professores
no Bacharelado em Ciências Econômicas (págs. 149 a 153)
CPCo aprovar ad referendum a celebração do Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica entre a FAPESP,
IBM e UFABC (pág. 167)

Deu no D.O.U.



MEC aprova o Regimento Interno do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles do
Ministério da Educação e dá outras providências
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de materiais diversos de laboratório

Deu no MEC











Nota de Pesar: MEC lamenta morte da reitora da UFT, Isabel Auler
Nota de pesar: Ministério lamenta a morte do educador Eduardo Portella
Parceria: Capes publica novos editais de cooperação internacional
Frente Parlamentar da Educação: Mendonça Filho apresenta prioridades do MEC em abertura de ciclo de
palestras na Câmara
Recursos: liberados R$ 295 milhões para instituições federais de ensino
Educação superior: assembleia reúne representantes de instituições comunitárias
Trilhas da Educação: professor de Rondônia cria aplicativo de celular para reforçar o ensino de história
Inclusão: Enem 2017 oferece novos recursos para alunos surdos
ONU: secretária executiva destaca ações pelos direitos humanos
Cinema: TV Escola produzirá filme sobre revolução pernambucana pela proclamação da República

Deu na Andifes




Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2017
Agência Nacional de Águas abre inscrições para Prêmio ANA 2017

Uma realização Sérgio Ballaminut

