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Deu no Boletim





ConsUni aprova, em sua Resolução nº 177, a revisão do Regimento Interno da Comissão Própria de
Avaliação da UFABC (pág. 6)
Reitoria institui o Grupo Temático de Gestão de Mobilidade e Transportes para assessoramento à
Comissão Consultiva à Sustentabilidade da UFABC (págs. 8 e 9)
Reitoria torna público o edital de abertura de inscrições para o processo de matrícula nos cursos de
formação específica (págs. 18 a 27)
CRI aprova, em suas Resoluções nº 009 a 012, Acordos de Cooperação e Colaboração (págs. 92 a 95)
Comissão de Vagas aprova a expansão de vagas de Editais (págs. 112 a 116)
ConsUni, em sua Resolução nº 178, institui a Comissão de Relações Internacionais da UFABC, dispõe
sobre bolsas de internacionalização, revoga e substitui resolução (págs. 6 a 8)
Reitoria nomeia Técnico em Eletrônica (pág. 12)
Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos e altera composição de Grupo de Trabalho (págs. 15 e





16)
Prograd credencia docentes e professores visitantes em Bacharelado Interdisciplinar (pág. 20)
CECS credencia docentes em cursos de formação específica (pág. 41)
CETIC estabelece as normas de uso do serviço de impressão no âmbito da UFABC (págs. 48 a 52)







Deu no D.O.U.


UFABC publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado com a Henkel Ltda.

Deu no MEC















Ciências: educadores reúnem-se para debater pesquisa em ciências
Educação superior: avaliação quadrienal de pós-graduação começa nesta segunda, 3
Doutorado: bolsista da Capes participa de artigo destacado em publicação internacional
Recursos: MEC libera R$ 347 milhões e eleva limite de empenho das instituições
Educação básica: Inep atualiza Sinopses Estatísticas de 2010 com versão por município
Educação superior: Inep fortalece acordos com universidades de Portugal
Censo Escolar: Inep fará pesquisa de controle de qualidade dos dados
Base Nacional Comum: melhores práticas de educação fiscal concorrerão a prêmio
BNCC: Manaus sedia a primeira audiência pública sobre a Base nesta sexta
Educação no Ar: maestro Cláudio Cohen mostra a importância do ensino da música e outras artes
nas escolas
Pesquisa: programa vai selecionar projetos para cooperação com a Suécia
Legislação: Inep propõe emenda a projeto de lei sobre proteção de dados
Educação básica: confira a transmissão ao vivo da primeira audiência da Base Nacional Comum
Curricular
Currículo: Manaus sedia a primeira audiência pública sobre a Base Nacional

Deu na Andifes






Imbassahy empossa os representantes da Comissão Nacional para os ODS
São Paulo quer o seu hospital
Novo reitor pro tempore da Unila toma posse em Brasília
Professor Sylvio Puga toma posse como reitor, em Brasília

Uma realização Sérgio Ballaminut

