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Proap retifica o Regimento Interno da Comissão de Apoio ao Funcionamento dos Restaurantes Universitários da UFABC
(págs. 19 a 21)
Prograd designa os membros do Grupo de Trabalho para avaliar disciplinas existentes no catálogo e regular propostas de
criação (pág. 23)
Prograd designa representante discente no Grupo de Trabalho para estudar a possibilidade de ingresso em curso de
formação específica não vinculado atualmente ao bacharelado interdisciplinar cursado (pág. 24)
Prograd designa representante discente no Grupo de Trabalho para revisão das resoluções ConsEPE que versam sobre
estágios obrigatórios (pág. 25)
SUGEPE homologa a avaliação de desempenho referente ao estágio probatório de servidora da Prograd (pág. 63)
CG revoga portarias (pág. 74)
ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 152, o conjunto de retificações referentes ao anexo da Resolução ConsEPE nº 214
(pág. 9)
Reitoria nomeia a Comissão Permanente de Acessibilidade (págs. 12 e 13)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para estudar os fluxos e processos de alocação de disciplinas e revisar a Resolução ConsEP
nº 100 (pág. 14)
Prograd revoga portaria e designa representantes no Grupo de Trabalho para revisão das resoluções ConsEPE que versam
sobre estágios obrigatórios (pág. 19)
Prograd revoga portaria que designa os membros do Grupo de Trabalho para avaliar disciplinas existentes no catálogo e
regular propostas de criação (pág. 20)
SUGEPE concede Licença para Tratar de Interesses Particulares à servidora da Prograd (pág. 37)
SUGEPE concede Progressão por Capacitação Profissional a servidores técnico-administrativos (pág. 42)
SUGEPE dispensa e designa substituto eventual do Coordenador dos Laboratórios Didáticos Secos (págs. 43 e 44)
CECS credencia docentes em cursos de formação específica (págs. 63 e 64)
Comissão de Vagas aprova a redistribuição de professor para a UFABC (pág. 73)
Comissão de Vagas aprova a expansão de vagas de edital (pág. 74)
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MEC altera portarias normativas e dá outras providências
ACIC publica Extrato de Protocolo de Intenções celebrado entre a UFABC e o IPT S.A.
SESu torna público o cronograma e demais procedimentos relativos à adesão das instituições de educação superior públicas
e gratuitas ao processo seletivo do Sisu referente à segunda edição de 2017
Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano publica Extrato de segundo Termo Aditivo ao Termo de Execução
Descentralizada celebrado entre a União e a UFABC
UFABC publica Aviso de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para serem utilizados nas aulas práticas dos
cursos de graduação
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Enem 2017: necessidade de atendimento especial deve ser comprovada
Homenagem: professores relatam histórias de sucesso durante solenidade
Professores do Brasil: entidades ligadas a educadores destacam importância do prêmio
Avaliação: novo desenho garante melhorias à Plataforma Sucupira da Capes
Exame: Inep seleciona elaboradores e revisores de itens para Enade
Educação superior: instituições já podem aderir ao Sistema de Seleção Unificada
Saúde: aleitamento materno está garantido em qualquer espaço público vinculado ao MEC
Ensino médio: adventistas homenageiam ministro pelas mudanças nos dias de prova do Enem
Pesquisa: edital seleciona projetos na área de recursos hídricos
Educação superior: instituições de ensino poderão incluir temas da Estratégia de Defesa em seus currículos
Mestrado profissional: ProfBio abre inscrições para exame nacional de acesso
Ciência: centro de pesquisa em Campinas apresenta modelo inovador em educação superior
Trilhas da Educação: projeto de extensão cria feira orgânica de pequenos produtores em universidade no Sul
Ensino médio: número de inscritos ao Enem 2017 aproxima-se de 2,7 milhões
Nota de pesar: MEC lamenta a morte do crítico literário Antonio Candido
Balanço: educação é destaque e registra avanços importantes em um ano do atual governo
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Editorial: À base de prudência

Uma realização Sérgio Ballaminut

