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Deu no Boletim







Prograd prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do GT para revisão das resoluções ConsEPE
que versam sobre estágios obrigatórios (pág. 12)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram nas normativas vigentes de desligamento de
cursos de graduação (págs. 13 a 18)
ConsEPE publica errata de seu Ato Decisório nº 149 (pág. 7)
NUVEM nomeia seu Conselho Diretivo (pág. 15)
Proap institui Grupo de Trabalho para estudar e propor políticas institucionais para mulheres na
UFABC (págs. 17 e 18)
CMCC credencia docentes em curso de formação específica (pág. 39)

Deu no D.O.U.







MEC declara que cursos de pós-graduação stricto sensu foram devidamente alterados com
homologação do Parecer
MEC homologa parecer e devidamente reconhece, com prazo de validade determinado pela
sistemática avaliativa, cursos de pós-graduação stricto sensu
UFABC publica Aviso de Registro de Preços resultantes de Pregão Eletrônico que tem por objeto a
eventual aquisição de materiais de expediente
Inep estabelece diretrizes para o planejamento e a operacionalização do Sistema de Avaliação da
Educação Básica no ano de 2017
ACIC publica Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC, a Henkel Ltda. e
Nathalie Minako Ito
UFABC publica Extrato de Dispensa de Licitação para contratação da FUNDEP, tendo por objeto o
apoio na gestão administrativa e financeira de projeto de implementação e oferta de cursos de
especialização

Deu no MEC












Comemoração: Inep promove debate sobre Anísio Teixeira
Educação superior: Seminário do Enade terá transmissão ao vivo na internet
Pesquisa: estudo de bolsista da Capes aborda componentes químicos do café
Educação superior: Sisu receberá inscrições de 29, segunda, a 1º de junho, quinta
Seres em ação: MEC prestará atendimento presencial para instituições públicas de educação
superior
Educação no ar: diretora do Sindicato dos Escritores fala sobre importância do incentivo à leitura
Educação básica: Sistema de Avaliação traz novidades na edição 2017
Pós-doutorado no exterior: bolsista desenvolve na Irlanda pesquisa sobre biocombustíveis
Mudanças: atualizada legislação que regulamenta Educação a Distância no país
Trilhas da Educação: professora desenvolve projeto que ajuda a reduzir índices de obesidade
Seleção unificada: inscrições para segunda edição do Sisu serão abertas no dia 29
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