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Deu no Boletim
 ConsUni estabelece, em sua Resolução nº 182, reservas de vagas para refugiados e
solicitantes de refúgio nos cursos interdisciplinares da UFABC e cria a Comissão Especial
para Refugiados (págs. 6 a 9)
 ConsUni recomenda ao ConsEPE que estabeleça, nos Editais de Ingresso, os documentos
necessários aos solicitantes de refúgio (pág. 10)
 Prograd estabelece diretrizes para reconhecimento, elaboração e encaminhamento de
proposta de material didático (págs. 16 e 17)
 Prograd institui a Comissão Eleitoral que coordenará os trabalhos para eleição dos
Coordenadores do BC&T e do BC&H (págs. 18 e 19)
 CECS descredencia docente de curso de formação específica (pág. 38)
 Reitoria designa a composição pro tempore da Comissão Interna de Saúde do Servidor
Público (págs. 7 e 8)
 Proad designa servidor para responder como fiscal responsável por atas SRP (pág. 11)

Deu no D.O.U.
 SUGEPE dispensa e designa Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações
Internacionais
 CAPES altera seu Regimento Interno
 MEC remaneja e distribui cargos e códigos de vaga a eles referentes
 MEC redistribui e remaneja cargos e os códigos de vaga a eles referentes
 MEC reconhece e descredencia cursos acadêmicos, níveis de Mestrado e de Doutorado, e
Mestrados Profissionais
 Secretaria Administrativa do MEC autoriza a requisição de servidora pertencente ao
Quadro de Pessoal da UFABC
 Secretaria Executiva do MEC redistribui professor para a UFABC

Deu no MEC





BNCC: Olinda sedia segunda audiência pública sobre a Base Nacional
Pós-doutorado: Capes oferece dez bolsas para a Universidade de Harvard
Premiação: TV Escola é finalista em duas categorias no Uruguai

Trilhas da Educação: hidrogel presente em fraldas descartáveis é pesquisado para conservar a
umidade do solo
 Saúde: hospitais aprimoram atendimento à população masculina
 Base Nacional Comum: audiência pública em Olinda debate educação infantil e ensino da língua
portuguesa
 Enem 2017: Nordeste recebe último encontro regional de segurança no exame
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