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ConsUni garante, em seu Ato Decisório nº 145, contrapartida institucional para a manutenção dos resultados auferidos durante a execução de
projeto pelo prazo de 2 anos após o seu encerramento (págs. 6 e 7)
ConsUni aprova, em seu Ato Decisório nº 146, a criação do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, em nível de Mestrado
Acadêmico (pág. 8)
ConsUni aprova, em seu Ato Decisório nº 148, a criação do Programa de Pós-Graduação em Administração, em nível de Mestrado Profissional
(pág. 9)
ConsUni suspende, em seu Ato Decisório nº 149, o efeito do inciso V do parágrafo 2º, do Art. 1º da Resolução ConsUni nº 121, de 30 de
setembro de 2013 (pág. 10)
SUGEPE publica programação de férias de outubro de 2017 (págs. 37 a 43)
CECS credencia docentes em curso de formação específica (pág. 50)
Comissão Eleitoral homologa os resultados da eleição de Coordenador e Vice-coordenador de cursos do CECS (págs. 51 e 52)
CMCC credencia docentes em cursos de formação específica (págs. 54 a 56)
CG regulamenta as normas para a realização de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC, para alunos ingressantes a partir
de 2017 (págs. 58 a 66)
CG estabelece diretrizes para encaminhamento e estabelecimento de estratégias de aperfeiçoamento do ensino, currículo e infraestrutura dos
cursos de graduação da UFABC (págs. 67 e 68)
ConsUni aprova, em seu Ato Decisório nº 147, a criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, em nível de Mestrado
Acadêmico (pág. 6)
Reitoria torna público o edital de abertura de inscrições para o processo de matrícula nos cursos de formação específica (págs. 10 a 19)
Prograd dá publicidade aos resultados dos recursos de desligamento dos cursos de graduação (pág. 23)
Prograd institui a comissão eleitoral que coordenará os trabalhos para eleição dos membros docentes, discentes e técnico-administrativos do
BC&T e do BC&H (pág. 24)
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Graduação do Bacharelado em Ciências Econômicas (págs. 36 a 39)
SUGEPE concede licença para capacitação a servidores (págs. 47 e 48)
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Ministérios designam membros da Câmara Intersetorial de Coordenação Administrativa da Certificação
Secretaria de Orçamento Federal modifica fontes de recursos e identificador de uso constantes de lei
MEC divulga a relação de instituições e entidades da sociedade civil responsáveis pela indicação de especialistas a serem considerados na
composição das comissões técnicas das edições de 2019 e 2020 do PNLD
MEC designa representantes para integrarem o Conselho Superior da CAPES para mandato de três anos
MPOG e MEC autorizam a ampliação em 1.900 vagas do Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Servidores TécnicoAdministrativos das Universidades Federais
ACIC publica Extratos de Termos de Adesão celebrados entre a UFABC e escolas
ACIC publica Extrato de Termo de Colaboração Técnico-Científico celebrado entre a UFABC e a All Washed Lavanderia Industrial Ltda - EPP
MEC redistribui, para as Instituições Federais de Ensino Superior, cargos e códigos de vaga a eles referentes
MPOG abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
SUGEPE dispensa e designa Coordenador do Bacharelado em Ciências Econômicas
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Profissão Professor: atividade ganha cada vez mais importância quando país tanto depende da educação
Profissão Professor: investimento em pós-graduação pode trazer ganhos econômicos e pedagógicos a educadores
Educação superior: Inep firma novo convênio com instituição de Portugal
Decisão: Justiça mantém mudança no Fórum Nacional de Educação
Educação básica: dados do Censo Escolar podem ser verificados no Educacenso
Inclusão: Grafia Química Braille para uso no Brasil é publicada pelo MEC
Educação superior: Ministérios da Educação e do Planejamento autorizam 1,9 mil novas vagas de trabalho
Enem 2017: logística reversa do exame será testada com simulação de ações
Nota de pesar: MEC manifesta pesar pela tragédia que provocou a morte de estudantes em escola de Goiânia
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Andifes promove debate sobre democracia e estado policial
Reitores debatem riscos de estado policial e ameaças à autonomia universitária
FURG – Instituições Públicas discutem perspectivas para a Educação a Distância
UFPR – Pensando o Brasil põe em discussão pontos polêmicos da reforma política
Nobel é lembrete de que há limites para a vontade política
Tributo a Cancellier: Andifes debate o Estado Policial
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 começa dia 24
MEC lança Política Nacional de Formação de Professores com Residência
MEC autoriza contratação de 1.900 professores e servidores para as universidades federais

Uma realização Sérgio Ballaminut

