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Deu no Boletim









Prograd descredencia docente de Bacharelado Interdisciplinar (pág. 6)
CECS credencia docentes em cursos de formação específica (pág. 25)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia
da Informação da UFABC (págs. 6 e 7)
Reitoria exonera, a pedido, Técnico em Eletrônica (pág. 11)
Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho para discutir
alternativas orçamentárias para a manutenção das bolsas acadêmicas (pág. 14)
CEC homologa a aprovação ad referendum do evento intitulado III Congresso de Extensão
Universitária da UFABC (pág. 17)
CCNH nomeia os coordenadores de disciplinas de graduação no 2° quadrimestre de 2017 (págs. 41 a
45)
CMCC designa os coordenadores de disciplinas para o primeiro e segundo quadrimestres de 2017
(págs. 48 a 52)

Deu no D.O.U.






UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de veículo tipo van com adaptação para
cadeirantes
Capes publica Extrato de Termo de Cooperação Técnica firmado com instituições listadas
Reitoria exonera, a pedido, Técnico em Eletrônica
UFABC publica Avisos de Licitação para eventual aquisição de materiais de consumo para aulas
práticas dos cursos de graduação
Inep normatiza as provas do Enade 2017

Deu no MEC










Acessibilidade: Ministério da Educação instala piso tátil voltado a pessoas com deficiência visual
Recursos: FNDE repassa R$ 406 milhões para Alimentação e transporte escolar
Dados: Inep realiza pré-teste dos cadastros do Censo Escolar 2018
Diversidade: Prêmio de educação em direitos humanos tem inscrições abertas
Educação superior: MEC destina R$ 18,5 milhões para pagamento de bolsas
Recursos: programas voltados à diversidade recebem aporte de R$ 3,21 milhões
Educação no ar: jovem de Brasília se destaca como embaixador de evento internacional
Enade 2017: Inep publica diretrizes das provas no Diário Oficial da União
Trilhas: projeto de historiador resgata relato autobiográfico de um ex-escravo no Brasil

Deu na Andifes







Comissão analisa impacto de cortes no orçamento para universidades e institutos federais
UFLA e Serviço Florestal Brasileiro lançam aplicativo para recuperar nascentes e áreas de
preservação permanente no país
A Reforma Política é a mãe de todas as reformas
Seminário Andifes discute políticas de pós-graduação e pesquisa
Conselho Pleno recebe MEC, Fortec e RNP

Uma realização Sérgio Ballaminut

