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Deu no Boletim











Reitoria altera a composição da Comissão de Gestão de Resíduos (pág. 6)
Reitoria exonera, a pedido, Técnico de Laboratório (pág. 9)
Prograd torna pública a reabertura de inscrições de edital, considerando a existência de vagas remanescentes e
a formação de cadastro reserva (págs. 16 a 23)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 40, 41, 43 e 45)
SUGEPE concede licença para capacitação a servidor da Prograd (pág. 16)
SUGEPE homologa as avaliações de desempenho referentes ao estágio probatório de servidores técnicoadministrativos (pág. 31)
SUGEPE publica relação de licenças e concessões (págs. 36 a 41)
CCNH credencia professores em cursos de formação específica (págs. 50 e 51)
CMCC credencia docentes em curso de formação específica (pág. 53)
CETIC publica sinopse da sua III sessão ordinária de 2017 (págs. 55 a 57)

Deu no D.O.U.








MEC redistribui cargos e códigos de vaga a eles referentes
Reitoria exonera, a pedido, Técnico de Laboratório
ACIC publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e a Clariant S.A.
UFABC publica Aviso de Registro de Preços resultantes de Pregão Eletrônico que tem por objeto contratação
de empresa para locação de vestimentas especiais, utilizadas em solenidades
Secretaria de Orçamento Federal modifica fontes de recursos no que concerne aos Ministérios da Educação e
do Desenvolvimento Social e Agrário e a Operações Oficiais de Crédito
MEC altera portaria normativa e dá outras providências
MEC e FNDE constituem Grupo de Trabalho com o objetivo de propor medidas de racionalização do exame das
prestações de contas da aplicação de recursos descentralizados

Deu no MEC
















Gestão: MEC credencia escola de governo da Fundação Joaquim Nabuco
Recursos: instituições federais vinculadas ao MEC recebem R$ 276 milhões
Educação superior: inscrições para o Seminário Enade 2017 começam nesta terça-feira
Tecnologia: estudantes brasileiros participam de feira internacional nos Estados Unidos
Audiência: ministro Mendonça Filho apresenta a senadores as ações do MEC no primeiro ano de gestão
Marcha dos Prefeitos: presidente Michel Temer destaca atendimento à demanda de reajuste da alimentação
escolar
Enem: surdos ou pessoas com deficiência auditiva terão acesso a videoprova
Tecnologia: aplicativo Enem permite acompanhar as fases do exame
Pesquisa: Revista de Estudos Pedagógicos recebe nota máxima da Capes
Audiência: na Câmara, Ministro Mendonça Filho afirma ser contra a terceirização de professores
Educação superior: Prêmio Capes pode dar bolsa internacional ao vencedor
Ensino fundamental: Avaliação de Alfabetização terá resultados abertos no dia 22
Pesquisa: bolsista pesquisa benefícios do açaí em tratamento psiquiátrico
Enem 2017: Exame supera 6,5 milhões de inscritos; prazo acaba às 23h59
Capes: bolsista desenvolve novas tecnologias na área geológica

Deu na Andifes





MEC confirma reformulação no Fies e descontinuidade do Ciências Sem Fronteiras
“Enem2017serámais seguro”,garanteministrodaEducação
INEP abre inscrições para o Seminário ENADE 2017

Uma realização Sérgio Ballaminut

