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Deu no Boletim












Proap estabelece o Regulamento Interno de Utilização dos Centros de Convivência dos Estudantes da UFABC (págs. 12 a 15)
CMCC credencia docente em curso de formação específica (pág. 34)
Reitoria delega competência à SUGEPE para a prática relativa a atos de pessoal (pág. 6)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram nas normativas vigentes de desligamento de cursos de graduação
(págs. 11 a 15)
Prograd reconduz Grupo de Trabalho (pág. 16)
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Coordenadora Adjunta do BC&H (págs. 36 a 39)
SUGEPE concede redução da jornada de trabalho com remuneração proporcional a servidores (pág. 46 a 49)
Corregedoria Seccional publica Juízo de Admissibilidade de denúncia anônima em relação ao não atendimento de ligação
telefônica dirigida a setor da Prograd (pág. 55)
Agência de Inovação publica edital de chamamento público para doações/cessões destinadas à criação de laboratório (págs.
58 a 69)
CECS credencia docentes em curso de formação específica (pág. 76)
CETIC publica sinopse da sua VI sessão de 2017 (págs. 80 a 84)

Deu no D.O.U.








MEC disciplina as atividades de promoção, acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão celebrados
com as Organizações Sociais
UFABC publica Extratos de Contratos de prestação de serviços de eventos
Secretaria Executiva do MEC redistribui servidora para a UFABC
MEC delega competência a dirigentes do Ministério da Educação e entidades vinculadas para a prática de atos
Capes aprova o novo regulamento do Prêmio Capes de Tese e do Grande Prêmio Capes de Tese
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Coordenadora Adjunta do BC&H
Reitoria delega competência à SUGEPE para a prática relativa a atos de pessoal

Deu no MEC










Cultura: MEC é um dos parceiros da Bienal do Livro de Pernambuco
Enem: coordenadores têm capacitação a partir desta segunda-feira, 18
Direitos humanos: selecionadas instituições que vão oferecer formação continuada
Idiomas Sem Fronteiras: inscrições para cursos on-line de língua alemã estão abertas
Semana de Trânsito: seminário aborda educação como forma de melhorar indicadores
Evento: instituições que contribuem para transparência e ética serão premiadas
Educação superior: resultado da avaliação quadrienal da pós-graduação brasileira mostra crescimento de cursos
Data comemorativa: Ministério da Educação desenvolve série de ações e programas voltados a pessoas com deficiência
Balanço: ministro da Educação apresenta ações do MEC em fórum nacional sobre educação

Deu na Andifes
















Debate na Assembleia Legislativa discute situação das universidades e institutos federais
CEFET-MG – Protótipo utiliza tecnologia para arquitetura com acessibilidade
UFABC – Doutorado Acadêmico Industrial tem primeira defesa de tese
Econocracia contra a ciência e a tecnologia
Opinião: Avaliação da educação superior deve beneficiar a sociedade
Universidades públicas reforçam lobby para tentar garantir verbas
INIT abre inscrições para Seleção de Empreendimentos Incubados pela Ufes
UFG – Workshop discute novas tecnologias para combater Zika
UFOB – Projeto de extensão exibe filme sobre direito à educação
Luis Eduardo Bovolato é empossado reitor da UFT em solenidade no MEC
Univasf e Grupo Neoenergia estabelecem parceria para desenvolver ações de eficiência energética
Capes pode descredenciar 119 cursos de mestrado e doutorado no país
Aberta as inscrições para o Prêmio Andifes de Jornalismo Edição 2017
Universidades brasileiras matricularam cerca de 70 refugiados em menos de um ano, diz Acnur
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