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Deu no Boletim
















Reitoria designa a coordenação do Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade
(pág. 6)
Reitoria exclui servidora da jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais (pág. 10)
SUGEPE designa substituta da Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco B (pág. 64)
SUGEPE dispensa e designa substituta eventual da Chefe dos Laboratórios Didáticos Úmidos (págs. 65 e 66)
SUGEPE designa substituta eventual da Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa (pág. 67)
SUGEPE concede licença para capacitação a servidor (pág. 69)
CRI aprova ad referendum, em suas Resoluções nº 013 e 014, Acordos de Cooperação entre a UFABC e universidades
estrangeiras (págs. 74 e 75)
CCNH credencia docente em curso de formação específica (pág. 77)
Comissão de Vagas aprova a expansão de vagas de edital (pág. 82)
ConsEPE regulamenta, em sua Resolução nº 222, a inclusão de carga horária em ações de extensão e cultura exigida nos
cursos de graduação da UFABC (págs. 6 e 7)
ConsEPE emite seu Parecer nº 01 quanto ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC (pág. 8)
Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho para realizar a atualização da Política de
Segurança da Informação e Comunicações no âmbito da UFABC (pág. 10)
SUGEPE designa substituto da Pró-Reitora de Graduação (pág. 100)
CPCo recomenda a aprovação da autorização para que a Fundep atue como Fundação de Apoio da UFABC (pág. 173)
CPCo aprova a celebração de Ajuste Individualizado para gestão administrativa e financeira com a Fundep para o
desenvolvimento de projeto (pág. 174)

Deu no D.O.U.







Secretaria Executiva do MEC redistribui professor para a UFABC
CAPES estabelece o calendário de atividades da Diretoria de Avaliação para o ano de 2017
CAPES disciplina o processo de Avaliação de Propostas de Cursos Novos de pós-graduação stricto sensu
MEC designa os membros do Fórum Nacional de Educação
UFABC publica Avisos de Licitação para aquisição de equipamentos para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências
Biológicas e os Biotérios
Secretaria Executiva do MEC autoriza a cessão de servidor da UFABC

Deu no MEC

















Educação superior: Mato Grosso do Sul ganha primeiro conselho de reitores das instituições de ensino superior
Recursos: Mendonça Filho anuncia R$ 162,6 milhões para a educação e abertura de novo plano de ações
Idiomas sem Fronteiras: Ministério abre seleção para cursos de língua estrangeira
TV Escola: ministro da Educação faz balanço de sua gestão em entrevista
Recursos para a educação: instituições federais de todo o país recebem R$ 294 milhões
Diálogo permanente: Ministério define nova composição do Fórum Nacional de Educação
Educação superior: Canadá oferece estágio em pesquisas para estudantes brasileiros
Mercosul: Inep representa o Brasil em capacitação em Santiago, Chile
PNE: nova composição do Fórum de Educação abre espaço para outros setores e amplia o debate
Dia da Educação Infantil: para universalização, MEC já repassou R$ 45 milhões em 2017
Educação básica: confira a transmissão ao vivo da audiência da Base Nacional Comum Curricular em São Paulo
Enem: lista de servidores aptos à capacitação está disponível
RBEP: Revista de Estudos Pedagógicos está disponível no portal do Inep
Financiamento: edital seleciona projetos de pesquisa em Direitos Humanos
Educação superior: Pacto de Educação em Direitos Humanos será lançado no DF
Audiência pública: profissionais da educação se reúnem em SP para discutir Base Nacional Comum Curricular

Deu na Andifes








UFPR entrega diploma à primeira aluna refugiada formada na instituição
UFC lança Agência de Notícias para divulgar pesquisas científicas e atividades de extensão
48 anos da FURG: Assembleia Universitária celebra histórias de trabalho pela educação superior
‘UniversidadedoLula’criadaparareceberafricanosvivecrise no sertão
Projeto sobre acompanhamento do Plano Nacional de Educação vai a votação na CE
Semana de Ciência, Cultura e Arte celebra os 109 anos da UFLA
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