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Deu no Boletim












Proad designa servidora para responder como fiscal responsável por Pregão Eletrônico (pág. 11)
CEC define, em sua Resolução nº 009, divulgação científica para fins de registro na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da UFABC (págs. 13 e 14)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram em normativa vigente de desligamento de curso de
graduação (págs. 16 a 18)
Prograd retifica editais referentes aos processos eleitorais para Coordenador e Vice Coordenador do BC&T e do
BC&H (págs. 19 e 20)
CRI aprova, em sua Resolução nº 004, o Protocolo de Intenções entre a UFABC e o Centro de Investigaciónes
Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (pág. 40)
Reitoria aprova o calendário para realização das eleições para reitor e vice-reitor da UFABC (pág. 6)
Reitoria Institui Grupo de Trabalho para a definição das necessidades e diretrizes para subsidiar a elaboração
de um projeto de adequação e complementação das redes de gases do campus São Bernardo do Campo (págs.
8 e 9)
Prograd torna público edital que estabelece as normas da seleção de monitores e formação de cadastro
reserva para disciplinas semipresenciais (págs. 31 a 37)
SUGEPE publica alterações de férias de agosto de 2017 (págs. 100 e 101)
CETIC publica sinopse da sua V sessão de 2017 (págs. 119 a 122)

Deu no D.O.U.








MEC dispõe sobre o processo de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social com atuação na
área da educação
MPOG abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
UFABC publica Aviso de Licitação para concessão remunerada de uso de área física para instalação de
estabelecimento comercial no ramo de doces e sobremesas
CNPq publica Extrato de Termo Aditivo a Acordo de Cooperação com a UFABC
ACI publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e a Eva Scientific
Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de no-break
UFABC publica Aviso de Licitação para contratação de empresa especializada na manutenção corretiva de
equipamentos dos laboratórios didáticos

Deu no MEC









Debate: situação da educação no país é tema de seminário em Recife
Enade 2017: participantes já podem fazer o cadastro no portal do Inep
Pós-graduação: abertas inscrições até dia 28 para mestrado profissional em história
Tecnologia: robô que resolve cubo mágico é estrela na Olimpíada de Robótica
Regulação: portaria detalha certificação de entidades de assistência
Educação no ar: trabalho inovador nas salas de aula renderá prêmios a professores de escolas públicas
Trilhas da Educação: projeto inovador desenvolve lenha ecológica capaz de reduzir impactos no meio ambiente
Dia do Historiador: material impresso ajuda a preservar história, diz professor

Deu na Andifes










MEC autoriza a abertura de 59 cursos superiores no País
Senadores lamentam falta de recursos para ensino público superior
CDH fará audiência pública sobre situação dos institutos federais
Professora da UFFS recebe prêmio das Nações Unidas por artigo científico
Enade 2017 – Participantes já podem fazer o cadastro no portal do Inep
Não haverá atraso nem corte de bolsas, diz secretário do Ministério da Ciência
Equipe Robok da Unifei desenvolve projeto social de tecnologia e robótica
Programa de Eficiência Energética da Ufersa é premiado em concurso nacional de inovação

Uma realização Sérgio Ballaminut

