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Deu no Boletim






ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 154, o plano de curso de pós-graduação em
Administração, em nível de Mestrado Profissional (pág. 6)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de resolução acerca da política
para afastamento de docentes permanentes e visitantes (págs. 8 e 9)
Reitoria designa presidente e membros da Comissão de Ética da UFABC (pág. 10)
Prograd credencia docentes em Bacharelado Interdisciplinar (pág. 20)
Propladi designa servidores para exercerem a função de Agente de Planejamento e Apoio (págs. 24
e 25)

Deu no D.O.U.







Reitoria dispensa e designa Ouvidor da UFABC
ACIC publica Extratos de Termos de Adesão em Programas de Parcerias celebrados com a UFABC
CAPES cria Grupo de Trabalho para analisar dados e produzir diagnósticos e avaliações da situação
dos pós-graduandos no país e propor-lhes ações e programas de apoio
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social homologa o resultado final do
edital correspondente ao Programa Segundo Tempo – Padrão e Universitário
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de materiais de consumo para os cursos de
Bacharelado em Ciências Biológicas, Química e Física
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de equipamento para o curso de Bacharelado em
Química

Deu no MEC







Enade 2017: questionário do estudante está disponível para preenchimento
Fundaj: MEC estabelece parceria que viabiliza primeiro cinema para deficientes sensoriais no país
Idiomas sem Fronteiras: curso de inglês gratuito recebe inscrições até 11 de setembro
Recursos: Ministério da Educação libera R$ 1 bilhão para universidades e institutos federais
Literatura: obra de Machado de Assis está acessível em portal reformulado
Independência: concurso nacional homenageia a imperatriz Maria Leopoldina

Deu na Andifes







Meta ameaçada
UFJF – Projeto recebe dois prêmios no maior evento de inovação do setor elétrico brasileiro
Ufac firma parcerias para produção de energia sustentável
UFGD desenvolve projeto de inclusão digital em escolas públicas
Reunião de reitores, temas do FSM e 4 mil trabalhos moldam Congresso da UFBA 2017
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