PrograDIVULGA
Nº257 – 30 de outubro de 2017

Deu no Boletim











ConsEPE aprova, em sua Resolução nº 223, a revisão do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Matemática (pág. 6)
Proec institui Comissão de Avaliação de Propostas de Ações de Cultura (pág. 21)
Proec institui Comissão de Avaliação de Propostas de Ações de Extensão (pág. 22)
Prograd dá publicidade aos discentes em risco de jubilação, segundo normativas vigentes de desligamento de cursos de
graduação (págs. 24 a 49)
Reitoria designa o Ouvidor da UFABC para exercer a atribuição de autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à
Informação (pág. 9)
Prograd constitui a Comissão de Auxílios Acadêmicos da Graduação (págs. 34 e 35)
Comissão Eleitoral torna públicos os processos para a composição da Coordenação do BC&T e do BC&H (págs. 36 a 47)
SUGEPE dispensa Coordenador-Geral do Programa de Licenciaturas (pág. 70)
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Coordenador Adjunto do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (págs. 71 a 74)
CPCo aprova a celebração de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para desenvolvimento de projeto (pág.
115)

Deu no D.O.U.









MEC reconhece cursos de pós-graduação stricto sensu recomendados pelo Conselho Técnico-Científico da CAPES
Presidência da República altera decreto para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas e institui Comissão
ACIC publica Extrato de Termo de Adesão celebrado entre a UFABC e o Colégio Interação Jaçatuba Eireli - ME
SERES reconhece cursos superiores
MPOG abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
SUGEPE dispensa Coordenador-Geral do Programa de Licenciaturas
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Coordenador Adjunto do Bacharelado em Ciência e Tecnologia
SESu torna público o cronograma e demais procedimentos relativos à adesão das instituições de educação superior públicas
e gratuitas ao processo seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2018

Deu no MEC








Educação superior: abertas vagas para mestrado e doutorado em neurociências
Relatório: Unesco mostra que responsabilidade sobre a educação precisa ser compartilhada
Educação básica: MEC anuncia Política Nacional de Alfabetização para reverter estagnação na aprendizagem
Educação superior: Unicamp é a 322ª instituição a aderir a pacto em direitos humanos
Educação a distância: Capes recebe propostas de aplicação de provas virtuais
Relações internacionais: Portal da Capes oferta conteúdo acadêmico digital gratuito na área
Cooperação: edital seleciona pesquisador para atuar no King’s College London

Deu na Andifes
















Andifes participa de Seminário Internacional da Educação Superior
Presidente da Andifes fala sobre anúncio de contratação de professores e servidores
CEFET-RJ – Mesa-redonda destaca papel da universidade na superação da crise brasileira
UFRR – “Lei determina que nenhuma política seja feita sem consultar deficientes”
UnB – Abertura da Semana Universitária promove reflexão sobre atual cenário do país
UnB – Debate sobre educação e democracia abre Reunião Regional da SBPC
UFMG – Vacina contra cocaína será testada em humanos
UNIPAMPA – Mujica será o primeiro Doutor Honoris Causa da Unipampa
Ciência é investimento
Andifes participa da elaboração de emenda de R$ 900 milhões para as universidades federais
Dia C da Ciência é sucesso em todo o Brasil
Comissão de Educação da Câmara debate crise financeira nas universidades públicas
Reitor Cancellier será homenageado dia 31 em sessão solene do Congresso Nacional
Com evasão escolar empacada, país levaria 200 anos para incluir jovens
Ensino superior segura emprego durante a crise econômica



Nota Pública sobre o retrocesso do Enem

Uma realização Sérgio Ballaminut

