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Deu no Boletim












Reitoria cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos e dá outras providências (págs. 7 e 8)
Reitoria nomeia Técnico em Eletrônica (pág. 10)
SUGEPE homologa as avaliações de desempenho referentes ao estágio probatório de servidores técnico-administrativos
(pág. 24)
CECS designa os coordenadores de disciplinas do 2º quadrimestre de 2017 (págs. 43 a 50)
ConsEPE altera sua Resolução nº 63, que estabelece regras para o trancamento de matrícula nos cursos de graduação na
UFABC (pág. 6)
Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Estudos e Trabalho responsável pela pesquisa e
elaboração do Código de Ética da UFABC (pág. 8)
Reitoria estabelece o cronograma de execução previsto em edital para a abertura de novos cursos de graduação pós BCT
(pág. 9)
CCNH credencia docente em curso de formação específica (pág. 62)
CTC aprova, em seu Ato Decisório nº 001, o Regimento Interno da Agência de Inovação da UFABC (pág. 65)
CPCo aprova ad referendum a celebração de Termo de Execução Descentralizada entre a CENTRESAF/SP e a UFABC (pág. 73)
CETIC publica sinopse da continuação da sua IV sessão de 2017 (págs. 74 a 77)

Deu no D.O.U.










Coordenações de Programas de Pós-Graduação em Física fazem saber que serão realizadas as provas do Exame Unificado de
Pós-Graduações em Física
Reitoria nomeia Técnico em Eletrônica
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de reagentes para os cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas e
Química
MEC cria o Comitê para Articulação Interna de Temas Educacionais Brasil-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico
Inep estabelece aspectos gerais e procedimentos relativos à manifestação das Instituições de Educação Superior sobre os
insumos de cálculo e à divulgação dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior
UFABC publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado com a Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Ribeirão Pires
MEC estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância
MEC institui o Comitê Permanente para a Desburocratização do Ministério da Educação
Secretaria Executiva do MEC designa os representantes, titular e suplente, do Comitê Permanente para a Desburocratização
do Ministério da Educação

Deu no MEC















Educação básica: audiências públicas sobre a Base Nacional Comum Curricular começam em 7 de julho
Educação superior: MEC determina medidas a IES com supostas irregularidades
Educação superior: projeto oferece apoio para a construção de casas populares
Enade 2017: edital com prazos e informações para o exame é publicado
Intercâmbio científico: Programa seleciona projetos de pesquisa em parceria com Japão
Educação básica: evasão no ensino médio supera 12%, revela pesquisa inédita
Formação: IFMT forma primeira turma do curso de Tecnologia em Segurança Pública
Educação a distância: MEC atualiza regulamentação de EaD e amplia a oferta de cursos
Portal de periódicos: plataforma contém títulos especializados em radiologia
Educação no ar: Prêmio Ferreira Gullar, voltado a tecnologia e poesia, recebe inscrições até 30 de junho
Educação superior: instituições têm até 30 de junho para validar dados de indicadores
Enem 2017: programa da TV Escola oferece apoio aos candidatos ao exame
Trilhas da Educação: estudante cria bandejas sustentáveis feitas com talo de buriti para substituir o isopor
Jovens Embaixadores: programa norte-americano de intercâmbio recebe inscrições

Deu na Andifes






UFPE e Prefeitura de Caruaru firmam parcerias nas áreas de gestão e meio ambiente
UFRN e Governo do Estado inauguram Rede Giga Metrópole
Andifes é homenageada em evento comemorativo de 50 anos da Finep
Manifesto em prol da democracia e da educação transformadora

Uma realização Sérgio Ballaminut

