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Deu no Boletim







ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 158, a lista de disciplinas de Opção Limitada do Bacharelado em Ciências e
Humanidades (pág. 6)
ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 159, seu Calendário de 2018 (pág. 7)
Reitoria autoriza a flexibilização da jornada de trabalho a servidores em exercício na Divisão de Ensino e Aprendizagem
Tutorial (págs. 11 e 12)
SUGEPE reverte a jornada de trabalho de servidora (pág. 37)
SUGEPE autoriza o afastamento de servidor para participação em programa de mestrado (pág. 43)
Agência de Inovação institui a Incubadora de Base Tecnológica da UFABC (págs. 52 a 60)

Deu no D.O.U.









MEC altera portaria normativa
UFABC publica Aviso de Licitação para concessão remunerada de uso espaço localizado no Bloco Alfa 1 para exploração de
atividades de serviços de reprografia, comercialização de itens/materiais de papelaria e atividades afins
ACIC publica Extrato de Ajuste Individualizado para gestão administrativa e financeira celebrado entre a UFABC e a Fundep
UFABC publica Aviso de Licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços necessários à
implantação da ciclopassarela interligando o terreno principal ao terreno anexo do campus Santo André da UFABC
MEC aprova os indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para atos do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior
MEC aprova os indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para atos do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior
Reitoria exonera, a pedido, Técnico de Laboratório
CGSA publica Extrato de Contrato de concessão remunerada de uso de área física para instalação de estabelecimento
comercial no espaço localizado no Bloco L

Deu no MEC













Educação superior: abertas inscrições para curso de pós-graduação na Fundaj
Educação superior: seminário internacional discute avaliação de cursos e instituições
Qualificação: MEC e MDIC apresentam programa feito em parceria a universidades
Conferência: em evento da Unesco, MEC reforça compromisso do Brasil com a promoção da qualidade da educação
Educação superior: repasses de R$ 449 milhões vão pagar bolsas e auxílios estudantis
Educação no Ar: diretora comenta melhorias e reforço na segurança do Exame Nacional do Ensino Médio 2017
Enem 2017: novo recurso ajuda candidatos surdos e deficientes auditivos
Recursos: MEC libera R$ 571 milhões para instituições federais
Conferência: Brasil reforça alinhamento com educação mundial
Enem 2017: Inep protocola recurso pelos Direitos Humanos no Supremo
Pronunciamento: Ministro da Educação fala de melhorias e reforço na segurança do Enem 2017
Nota oficial: comunicado à imprensa

Deu na Andifes









Coordenadora fala sobre o sucesso do Dia C da Ciência
UFSJ – Qual o tamanho do problema do consumo de energia?
Presidente da Andifes volta a debater cortes no financiamento do Ensino Superior
Marcas do bullying vão de baixa autoestima a tentativa de suicídio
Renda média dos brasileiros ricos é maior que a dos franceses
UFPA – Estudo analisa a conexão entre os conceitos de polícia e democracia
Comissão de Direitos Humanos tratará de caso Cancellier, diz Regina Sousa
Na Unesco, MEC reforça compromisso do Brasil com qualidade da educação
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