PrograDIVULGA
Nº253 – 02 de outubro de 2017

Deu no Boletim









Reitoria delega às Direções dos Centros a competência de assinar documentos referentes a projetos
financiados pela CAPES (pág. 6)
Sistema de Bibliotecas da UFABC torna público edital para recebimento de indicações de títulos que comporão
os acervos físicos de suas unidades (págs. 41 a 43)
Reitoria designa servidor para exercer a função de Vice-Presidente do CETIC (pág. 9)
Proad designa servidora como fiscal responsável por contrato (pág. 13)
Prograd aplica sanção para discente de graduação por transgressão disciplinar (pág. 17)
SUGEPE dispensar, a pedido, o Chefe da Seção de Estágios da Prograd e sua substituta eventual (págs. 38 e 39)
CCNH nomeia os coordenadores de disciplinas de graduação no terceiro quadrimestre de 2017 (págs. 84 a 87)
CMCC designa os coordenadores de disciplinas para o terceiro quadrimestre de 2017 (págs. 90 a 92)

Deu no D.O.U.










MEC nomeia membros para compor a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação
Reitoria delega à Propg a competência de assinar Termo de Colaboração Técnico-Científico
Reitoria delega às Direções dos Centros a competência de assinar documentos referentes a projetos
financiados pela CAPES
Secretaria Executiva do MEC redistribui servidores da UFABC
ACI publica Extrato de Termo de Adesão a Programa de Parcerias celebrado entre a UFABC e a Fundação
Editora da UNESP
CAPES publica Extrato de Termo de Execução Descentralizada firmado com a UFABC
Secretaria Executiva do MEC redistribui servidor para a UFABC
MEC cria o Programa Instituição Amiga do Empreendedor e dá outras providências
SUGEPE dispensar, a pedido, o Chefe da Seção de Estágios da Prograd

Deu no MEC














Fórum: MEC participa de debate sobre oportunidades na área de biocombustíveis e energias limpas
Educação básica: Censo Escolar embasa relatório de desenvolvimento humano do Pnud
Data comemorativa: instituto vinculado ao MEC é referência na educação de surdos
Setembro Amarelo: hospitais e escolas participam de campanha de prevenção
Enem 2017: segurança do exame será reforçada com detectores de ponto eletrônico
Seminário: encontro aborda desafios dos anos finais do ensino fundamental
Direitos Humanos: sai resultado de instituições selecionadas para ofertar cursos
Reunião: ministro destaca importância da Hemobrás para estudo e pesquisa
Enem: novos equipamentos aprimoram segurança do exame em 2017
Educação superior: MEC credencia Instituto Superior das Assembleias de Deus
Trilhas da Educação: estudante do IFCE desenvolve aplicativo para identificar casos de dengue e chikungunya
Parceria: Fundação Joaquim Nabuco e Cátedra Fulbright firmam acordo de cooperação para pesquisa
Capes: estudantes poderão acompanhar expedição científica pela internet

Deu na Andifes






Empresa incubada no CEFET-MG participa de aceleração no Chile
Experiências da FURG na Educação a Distância são compartilhadas em evento internacional
UFRGS aprova mudanças na Política de Ações Afirmativas
A soberania e a crise na ciência: o começo do fim

Uma realização Sérgio Ballaminut

