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Deu no Boletim










Reitoria estabelece a criação e a estrutura do Núcleo de estudos Africanos e Afro-brasileiros (págs. 6 a 8)
Prograd aplica sanção para discentes de graduação por transgressão disciplinar (pág. 12)
CECS credencia docente em curso de formação específica (pág. 38)
Reitoria convalida as concessões de licença para tratar de interesses particulares emitidas pela SUGEPE (pág. 7)
Proad designa servidora para responder como fiscal responsável por Atas SRP (pág. 13)
Comissão Eleitoral torna públicos os editais dos processos eleitorais para Coordenador e Vice Coordenador do
BC&T e do BC&H (págs. 15 a 24)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 58 a 61)
SUGEPE publica a programação de férias de agosto 2017 (págs. 80 a 91)
CMCC revoga portarias e designa os coordenadores de disciplinas para o segundo quadrimestre de 2016 e
2017 (págs. 103 a 108)

Deu no D.O.U.





Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de
dotações orçamentárias referentes ao exercício de 2017 e dá outras providências
Secretaria Executiva do CNE altera artigo da resolução que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior e para a formação continuada
CAPES dispõe sobre a participação das Instituições de Ensino Superior nos programas de fomento da Diretoria
de Formação de Professores da Educação Básica
Secretaria nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social torna público o resultado da avaliação das
propostas admitidas na primeira etapa do Programa Segundo Tempo Padrão e Programa Segundo Tempo
Universitário

Deu no MEC















TV Escola: programa Hora do Enem apresenta temas relevantes para a prova
Enade 2017: publicadas novas regras e novos prazos para inscrição
Educação superior: expansão de cursos a distância em saúde é debatida na Câmara
Educação superior: durante seminário, ministro debate perspectivas do setor
Qualificação: MEC lança piloto do programa Instituição Amiga do Empreendedor, com nove adesões
Educação superior: MEC participa de evento internacional sobre inovação
Evento: cartilha sobre o Novo Ensino Médio é lançada no Senado; publicação explica mudanças
Educação superior: Bolsa Permanência inscreve indígenas e quilombolas até 29 de setembro
Educação básica: confira a transmissão ao vivo da audiência da Base Nacional Comum Curricular em
Florianópolis
Trilhas da Educação: projeto de escola capixaba estimula o bom comportamento entre crianças e jovens
Educação superior: MEC aumenta limite de custeio e investimentos e libera R$ 450 milhões para instituições
federais
Educação básica: revista incentiva a leitura da BNCC para qualificar o debate
Educação básica: audiência pública em Santa Catarina debate Base Curricular
Hora do Enem: programa da TV Escola aborda novas profissões em ascensão

Deu na Andifes







A Uerj paga o pato
A missão da Universidade em tempos de crise
UNIR está com inscrições abertas para o Mestrado Acadêmico em Educação
Atendimento a vítimas de acidentes é tema de livro da Editora UFSM
Professor da Medicina realiza primeiro transplante de fígado da Zona da Mata Mineira

Uma realização Sérgio Ballaminut

