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Deu no Boletim














Reitoria regulamenta as eleições dos representantes docentes, técnico-administrativos e discentes, para a
Comissão Própria de Avaliação (págs. 6 a 10)
Reitoria institui Grupo de Trabalho responsável pela análise da Resolução ConsEPE nº 166 (págs. 12 e 13)
Prograd aplica sanção para discente de graduação por transgressão disciplinar (pág. 19)
SUGEPE dispensa, a pedido, Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas (pág. 40)
SUGEPE dispensa Vice-Coordenador Geral do Programa de Licenciaturas (pág. 41)
SUGEPE designa Coordenador-Geral do Programa de Licenciaturas (pág. 42)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 43 a 46)
SUGEPE concede Incentivo à Qualificação a servidores técnico-administrativos (pág. 48)
SUGEPE concede Progressão por Capacitação Profissional a servidores técnico-administrativos (pág. 49)
SUGEPE concede Licença Gestante e Prorrogação de Licença Gestante a servidora (pág. 50)
SUGEPE publica alterações de férias de setembro de 2017 (pág. 56)
CCNH credencia professores em curso de formação específica (págs. 58 e 61)
CG regulamenta as normas para a realização de Estágio Curricular nos Cursos de Bacharelados da UFABC (págs.
65 a 71)

Deu no D.O.U.






SUGEPE dispensa, a pedido, Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas
SUGEPE designa Coordenador-Geral do Programa de Licenciaturas
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas dos cursos de
graduação
ACIC publica Extrato de Protocolo de Intenções celebrado entre a UFABC e a Akzo Nobel Ltda.
Reitoria interrompe afastamento para prestar Colaboração Técnica junto a instituto federal concedido a
servidor

Deu no MEC









Cebas: MEC lança nova página de certificação de entidades
Doutorado: bolsista ganha prêmio de excelência em escrita técnica
Memória: missa de sétimo dia de reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é realizada no MEC
Fórum: FNDE participa de evento intergovernamental em Roma
Reportagem: Prêmio Inep de Jornalismo abre inscrições na sexta, 13
Enem 2017: Inep garante detectores de metal em banheiros nos dias de prova
Trilhas da Educação: projeto de professor do Amapá estimula alunos do ensino fundamental a aprender
matemática
Dia do Professor: educador de São Paulo é um dos responsáveis por comemoração

Deu na Andifes









Morte de Cancellier é um desencanto
Jornalismo de ouvidos moucos
Educação promove debate sobre ensino superior a distância
UFBA – Ato em defesa da universidade pública marca abertura do congresso
UFMG abre seleção para pós-graduação, semipresencial e gratuita, em Gestão de Instituições Federais de
Educação Superior
O que está em jogo em uma universidade pública paga?
Presidente da Andifes participa de ações contra cortes no orçamento de Ciência e Tecnologia
Missa de sétimo dia de reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é realizada no MEC

Uma realização Sérgio Ballaminut

