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Deu no Boletim
 SUGEPE publica programação de férias de fevereiro a julho de 2017 (págs. 17 a 63)
 CPCo aprova a celebração de parceria com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A. e interveniência da FUNDEP para execução de projeto (pág. 86)
 ConsUni publica moção de apoio à autonomia universitária (pág. 6)
 Reitoria designa Coordenador pro tempore do Bacharelado em Ciências e Humanidades
(pág. 9)
 Prograd reconduz Grupo de Trabalho (pág. 14)
 Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram em normativa vigente de
desligamento de curso de graduação (págs. 15 a 24)
 Prograd institui o Grupo de Trabalho para avaliar disciplinas existentes no catálogo e
regular propostas de criação (pág. 25)
 SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais (págs. 60 a 63)
 CECS credencia docente em curso de formação específica (pág. 81)

Deu no D.O.U.
 Secretaria Executiva do MEC redistribui servidor para a UFABC
 Diretoria de Gestão publica Extrato de Termo de Cooperação firmado entre a CAPES e a
UFABC
 UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de material permanente para os cursos da
UFABC
 MEC altera dispositivos de portaria normativa

Deu no MEC
 Educação básica: Ministério da Educação vai buscar apoio para implementação do Novo
Ensino Médio
 Enem: abertas inscrições para certificadores da edição 2017
 Ciência: aplicativo de instituto federal ajuda na seleção do gado
 Exposição: mostra de arte festeja 38 anos do Museu do Homem do Nordeste
 Memória: Fundação Joaquim Nabuco tem o maior acervo sonoro do Nordeste
 Recursos: MEC destina R$ 273,43 milhões para instituições federais
 Saúde: pesquisa mostra 97% de satisfação com serviço de internação da Ebserh
 Educação superior: Capes abre inscrições para seleção de projetos internacionais
 Intercâmbio: abertas inscrições para bolsas na Holanda e na Bélgica
 Enem: Inep promove reunião de estratégia para segurança do exame este ano
 Evento: ministro debate em Salvador a proposta do Novo Ensino Médio e lembra ações
realizadas em PE
 Trilhas da Educação: projeto premia estudantes que leem mais livros no Tocantins
 Enem: candidatos deficientes auditivos farão videoprovas com libras
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