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ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 157, o Calendário Acadêmico da Graduação, referente ao ano de 2018, conforme anexo (pág. 6)
Reitoria altera a composição dos membros da Comissão de Ética da UFABC (pág. 11)
Prograd torna público edital de chamada para inscrições na transferência interna facultativa entre os Bacharelados Interdisciplinares (págs. 13
a 16)
Prograd aplica sanção para discentes de graduação por transgressão disciplinar (pág. 17)
SUGEPE homologa as avaliações de desempenho referentes ao estágio probatório de servidores técnico-administrativos (pág. 35)
Corregedoria Seccional publica Juízo de Admissibilidade de denúncia em relação à aparente falta de critérios no julgamento dos recursos
impetrados por discentes no caso de desligamento (págs. 40 e 41)
ConsUni retifica, em seu Ato Decisório nº 144, o Relatório de Gestão 2016 da Fundep, aprova a avaliação de desempenho e autorizar seu
recredenciamento (pág. 6)
Reitoria declara a vacância de cargo de Técnico de Laboratório (pág. 9)
Reitoria altera anexo de portaria referente à jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais (pág. 10)
Prograd credencia docentes e professores visitantes em Bacharelado Interdisciplinar (págs. 14 e 15)
Prograd dispõe sobre a disponibilização de informações acadêmicas oficiais referentes aos cursos de graduação (pág. 16)
SUGEPE dispensa e designa Coordenadora e Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Planejamento Territorial (págs. 55 a 58)
Corregedoria Seccional publica Juízos de Admissibilidade de denúncias em relação ao não lançamento dos conceitos dos alunos em
determinada disciplina (págs. 79 e 80)
Corregedoria Seccional publica Juízo de Admissibilidade de denúncia em relação à legalidade da concessão de certificado de horas
complementares para alunos que atuam como segurança em festa promovida pelo DCE (pág. 81)
CCNH credencia professores em curso de formação específica (pág. 84)
CECS designa os coordenadores de disciplina do 3º quadrimestre de 2017 (págs. 86 a 93)
CECS credencia docente em curso de formação específica (pág. 94)
CECS credencia, a pedido, docente em curso de formação específica (pág. 100)

Deu no D.O.U.






UFABC publica Extrato de Contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos dos laboratórios didáticos
MEC designa membros do Conselho Superior da CAPES
CNE institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Relações Internacionais, bacharelado, e dá outras providências
Reitoria declara a vacância de cargo de Técnico de Laboratório
CNPq publica relação de distribuição de cota para importação

Deu no MEC








Saúde na Escola: Inep apoia coleta de dados sobre casos de gravidez na adolescência
Fórum: em São Paulo, debate sobre inovações na educação aborda políticas públicas na área
Qualificação: programa que estimula empreendedorismo envolverá instituições de educação superior
Recursos: MEC libera R$ 1,2 bi para instituições e garante custeio da Assistência Estudantil para 2017
Trilhas da Educação: verticalização do ensino permite a estudante de Goiás concentrar estudos sobre sua região
Pesar: Ministério da Educação se manifesta sobre tragédia em creche de Janaúba, Minas Gerais
Enem 2017: pessoas com deficiência auditiva recebem orientações em Libras

Deu na Andifes














Andifes recebe parlamentares para tratar de interesses das Universidades Federais
Universidades Federais declaram luto de três dias pelo reitor Cancellier
Presidente da Andifes debate orçamento da ciência e tecnologia na Câmara dos Deputados
Dia C da Ciência: universidades se unem para sensibilizar sociedade sobre importância da pesquisa, tecnologia e inovação
Coordenação recorre de nota em mestrado profissional em Administração Pública
Diretoria da Andifes se reúne com reitora em exercício em solidariedade ao reitor Luiz Carlos Cancellier
UFRN – Reitores se reúnem com parlamentares e pedem apoio às Universidades
UFG – Dia C da Ciência é pauta de reunião na Assembleia Legislativa
UFMG – Ambiente universitário deve ser vivido intensamente, diz diretor da Google
Enem 2017 será o ‘maissegurodahistória’,dizministrodaEducação
Ministro critica leis que criam Escola sem Partido
MEC libera R$ 1,2 bi para instituições e garante custeio da Assistência Estudantil

Uma realização Sérgio Ballaminut

