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Deu no Boletim











ConsEPE aprova, em suas Resoluções nº 155 e 156, os planos de curso de pós-graduação em Engenharia de Produção e
Relações Internacionais (págs. 6 e 7)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram nas normativas vigentes de desligamento de cursos de graduação
(págs. 19 a 21)
SUGEPE concede Incentivo à Qualificação a servidores técnico-administrativos (pág. 54)
CECS credencia docentes em cursos de formação específica (pág. 61)
Reitoria altera a composição de Grupo de Trabalho (pág. 6)
Proad constitui Comissão Especial para Análise e Avaliação de Bens Móveis da UFABC (págs. 14 e 15)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 22 a 24)
SUGEPE divulga o procedimento para operacionalização dos afastamentos dos servidores integrantes da Carreira do
Magistério Superior (pág. 34)
SUGEPE publica a programação de férias de setembro de 2017 (págs. 35 a 44)
CETIC estabelece, em sua Resolução nº 002, o quantitativo das cotas do serviço de impressão aos usuários da UFABC (pág.
60)

Deu no D.O.U.








IPEN publica Extrato de Termo de Compromisso de Estágio de aluno firmado com a UFABC
Propes publica Extrato de Acordo de Cooperação que visa estabelecer condições e meios gerais para a formação da Rede de
Astronomia
ACI publica Extrato de Termo de Adesão celebrado entre a UFABC e o Spazio Italiano - Centro de Língua e Cultura Italiana
Ltda.
Coordenação-Geral de Planejamento publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e
a Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de material permanente para as aulas práticas dos cursos de graduação
ACI publica Extrato de Termo de Adesão celebrado entre a UFABC e Lucimara Aparecida Souza de Oliveira
CGSA publica Extrato de Contrato de concessão remunerada de uso de área física da UFABC para exploração comercial de
serviços de lanchonete

Deu no MEC









Educação básica: confira a transmissão ao vivo da audiência pública da Base Nacional Comum Curricular
Pesquisa: Capes participa de fórum internacional, na China
Educação básica: última audiência sobre Base Nacional Comum Curricular reúne educadores e gestores em Brasília
Enem: participantes indiciados por fraude terão resultados anulados
Mídia social: Capes passa a divulgar ofertas de trabalho na página do LinkedIn
Educação no Ar: professor do IFB compara ensino da matemática no Brasil e na Austrália em tese de doutorado
Trilhas da Educação: aluna surda passa por primeira banca da USP toda traduzida em língua de sinais
Educação superior: Associação das Universidades Comunitárias tem nova diretoria

Deu na Andifes

















UFRJ completa 97 anos aberta ao tempo histórico
UFC firma cooperação com universidade chinesa na área de pesquisa em regiões de montanha
UFABC coordena pesquisa agrícola contemplada com apoio de R$ 4,8 milhões
UFCA – Observatório de Políticas e Práticas Culturais desenvolve pesquisas sobre os fenômenos culturais do Cariri e a cultura
nas universidades
UFCSPA – “Diálogo”debateacrise nas universidades
Universidades adotam vestibular específico para alunos indígenas
Brasil investe em seus alunos apenas metade do que gastam países da OCDE
Inep anula resultados do Enem de 13 participantes por fraude; maioria foi aprovada em medicina
‘Biografia’doBrasil será abordada em conferência na UFMG
Odontologia da UFF desenvolve osso sintético
Reitor fala sobre crise nas universidades públicas em mesa-redonda
UFS – Memorial da Democracia é inaugurado nesta terça-feira, 12
UFSJ – Vem aí mais um Festival de Literatura de São João del-Rei e Tiradentes
UFU adere à Rede ODS Universidades Brasil
UFV discute Política de Comunicação Institucional

Uma realização Sérgio Ballaminut

