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Deu no Boletim











SUGEPE publica errata de Edital de Chamamento Público para Programa de Parcerias (pág. 39)
Reitoria delega à SUGEPE a competência de assinar documentos referentes ao Programa de Parcerias celebrados com
instituições públicas e privadas (pág. 7)
Reitoria altera a composição da Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (pág. 8)
Reitoria afasta servidor das atribuições do cargo em comissão de Pró-reitor de Extensão e Cultura (pág. 9)
Reitoria dispensa e designa Ouvidor e Ouvidor Adjunto da UFABC (págs. 15 a 19)
Proad designa servidor como fiscal responsável por Atas SRP (pág. 21)
Comissão Eleitoral torna público o resultado final do processo para Coordenador e Vice Coordenador do BC&T e do BC&H
(págs. 23 e 24)
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores e Vice-Coordenadores de Curso de graduação (págs. 36 a 47)
CCNH credencia docente em curso de formação específica (pág. 70)
CMCC credencia docente em curso de formação específica (pág. 74)

Deu no D.O.U.











Secretaria Executiva do MEC redistribui servidor da UFABC
UFABC publica Aviso de Licitação para contratação de pessoa jurídica especializada para a organização e execução da colação
de grau da UFABC
ACI publica Extrato de Protocolo de Intenções celebrado entre a UFABC e o Itaú Unibanco S.A.
Secretaria Executiva do MEC redistribui servidor da UFABC
MEC estabelece o quantitativo para contratação, por tempo determinado, de Profissionais Técnicos Especializados em
Linguagem de Sinais por universidades
CAPES cria Grupo de Trabalho para diagnosticar e avaliar a situação dos pós-graduandos no país e propor-lhes ações e
programas de apoio
Reitoria delega à SUGEPE a competência de assinar documentos referentes ao Programa de Parcerias celebrados com
instituições públicas e privadas
Inep publica os resultados do Conceito Enade e do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado
referentes ao ano de 2016
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores de Curso de graduação
Propladi publica Termos de Colaboração Técnico-Científicos celebrados com a UFABC

Deu no MEC













Educação superior: pesquisa sobre deficiências de cognição é premiada pelo Google
Criança Feliz: acordo entre ministérios propõe atividades de extensão para atendimento à primeira infância
Educação superior: MEC promove em Brasília seminário sobre o Pacto Universitário pelos Direitos Humanos
Idiomas sem Fronteiras: curso de inglês gratuito está com inscrições abertas
Educação superior: inaugurado no Rio Grande do Sul o primeiro laboratório flutuante para pesquisa marinha
Educação no Ar: modernização e regulamentação de ensino a distância ampliam o acesso à graduação
Censo da Educação Superior: cresce número de matrículas na rede pública de ensino; rede privada tem queda após 25 anos
Trilhas da Educação: comunidade encontra no IFMA espaço para capacitação e resolução de problemas locais
Bienal do Livro: MEC comemora 80 anos dos programas do livro didático e anuncia concurso literário
Educação superior: resultado do Enade é antecipado e revela que instituições federais superaram as particulares
Cooperação internacional: rede de educação profissional pode inspirar países da CPLP
Educação superior: propostas de formação em direitos humanos têm novo prazo

Deu na Andifes







Professora de Jornalismo da UNIR lança segundo livro sobre a Revista O Cruzeiro
Profissionais da educação se reúnem em SP para discutir Base Nacional Comum Curricular
Equipe Uai!rrior da Unifei é campeã em mundial de robótica na China
UFMG promove congresso sobre estudantes com deficiência
Pesquisa sobre deficiências de cognição é premiada pelo Google
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